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Martin Bril
Leven en schrijven alsof het je overkomt

Martin bril vertegenwoordigde in zijn hoogtijdagen 
een volstrekt unieke en markante stijl. Zijn columns 
werden ‘gevreten’ en vormden voor menig krantenle-
zer een mooi verstild moment van een verder hectische 
dag. Hij werd er beroemd mee, kwam op TV en in het 
theater. bij de teksten bleek een bijzondere stem te ho-
ren en een interessante persoon om naar te kijken. Ger-
hard Hartdorff dook in de wereld die Martin bril heette 
en ontdekte een wereld zoveel groter dan de kleine co-
lumns die hem bekend en bemind maakten.
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Met zijn debuut Philip en de anderen was hij in �955 
op slag landelijk beroemd. Dat was het begin van een 
groot oeuvre. Hoe is hij nu Nederlands meest vertaalde, 
beste verkopende en meest gelauwerde schrijver in het 
buitenland geworden? Van zwerver tot beroepsreiziger: 
een documentaire over Cees Nooteboom.
Cees Nooteboom is een Nederlandse schrijver en geldt in 
Duitsland – maar ook daarbuiten – als een Europäischer 
Schriftsteller van de hoogste rang.

Nooteboom is een benijdenswaardig cul-
tuurdrager geworden, een literaire am-
bassadeur voor Nederland in europa, net 
als Harry Mulisch.
Profiel Cees Nooteboom door Hans Dütting. 
Van Dütting verschenen eerder documen-
taires over de schrijvers Hugo Claus, Jan 
Cremer, Harry Mulisch en Jan Wolkers.

Hans Dütting liTeraTUUr

Cees Nooteboom
een profiel
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Hans Dütting liTeraTUUr

Cees Nooteboom
een profiel



4 UiTGeVeriJ aSPeKt

“Alles wat ik denk en schrijf, staat tegen de achtergrond van het 
sterven.” (Thomas Mann, 1931)

Het beschrijven van een groots leven als dat van Thomas 
Mann (�875 lübeck – �955 Zürich) is meer dan een 
avontuurlijke reis. Natuurlijk kennen wij hem als auteur 
van Buddenbrooks, een roman die in �90� verscheen – in 
dat jaar verzucht hij “wie zegt dat er �00 exemplaren 
worden verkocht?” – en waar hij vervolgens in �929 de 
Nobelprijs voor ontving, auteur van De dood in Venetië, 
Doctor Faustus en De Toverberg.

in deze biografie zal de focus vooral liggen 
op het schrijverschap van Thomas Mann, 
als datgene wat van hem in onze tijd als 
universeel geldend is overgeleverd. Want 
naast het belang van zijn achtergrond, zijn 
complexe relatie met zijn vier jaar oudere 
broer Heinrich, die als auteur aanvankelijk 
zijn leermeester was, zijn eveneens com-
plexe relatie tot vrouwen omdat hij zijn 
homoseksuele gevoelens geen volwaardige 
plaats in zijn leven kon geven en zijn relatie 
tot zijn vrouw Katia Mann- Pringsheim en 
zijn zes kinderen, is Thomas Mann vooral 
de auteur van het Fin de siècle en van het 
interbellum, die met moeite afscheid nam 
van Duitsland toen het land was uitgele-
verd aan de nazi’s. 

Van Thomas Mann verscheen eerder bij 
aspekt in een vertaling Baas en Hond 
en Nietzsche en Schopenhauer, naast een 
nieuwe bewerking van De Onderdaan van 
Heinrich Mann.

Margreet den buurman is literatuurwe-
tenschapper, vertaler Duits en auteur. bij 
aspekt verscheen recent van haar Duitse 
herfst, De Rote Armee Fraktion, en eerder 
de verhalenbundel In de greep van Houdini, 
naast vele vertalingen uit het Duits.

Margreet den buurman bioGrafie

Thomas Mann
Schrijverschap tegen de vergankelijkheid 
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Margreet den buurman bioGrafie

Thomas Mann
Schrijverschap tegen de vergankelijkheid 
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De vier jaar oudere broer van Thomas Mann, Heinrich, 
(�87� lübeck – �950 Santa Monica), was de eerste in de 
familie Mann die het openlijk waagde tegen zijn vader te 
rebelleren en blijk gaf voor het schrijverschap te willen 
kiezen. Toen zijn vader in �89� overleed aan blaaskanker, 
bleek dat hij per testament had bepaald dat Heinrich zo-
veel mogelijk ontmoedigd moest worden het literaire pad 
op te gaan. Want ‘de achtergrond van zijn voorliefde is 
een dromerig zich laten gaan en meedogenloosheid tegen-
over anderen, wellicht door een gebrek aan nadenken.’

Het zou anders lopen. Heinrich werd 
naast zijn broer een succesvol auteur 
van vele romans, (o.m. Der Untertan en 
Professor Unrat, verfilmd als Der Blaue 
Engel), essay’s, (theater)kritieken en to-
neelstukken. Toch lag over deze enorme 
productiviteit de tragedie van zijn ge-
spannen relatie met zijn schrijvende 
collega-broer Thomas, de moeizame 
relatie die hij had met vrouwen en zijn 
ballingschap voor- en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, mede waardoor zijn roem 
langzaam maar zeker doofde.
in deze biografie over Heinrich Mann 
wordt hier uitvoerig bij stilgestaan om hem 
als het ware vanuit de schaduw van zijn be-
roemde broer naar voren te halen, en hem 
een gelijkwaardige plaats te bieden.

Margreet den buurman is auteur en 
vertaler. Van haar verschijnt dit najaar: 
Schrijverschap tegen de vergankelijkheid, 
een biografie over Thomas Mann.

Margreet den buurman bioGrafie

Het goede in de mens 
Heinrich Mann, een biografie 
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Margreet den buurman liTerair

Het Lübeck van de Buddenbrooks
Thomas Mann in Lübeck 

De Buddenbrooks van Thomas Mann 
(lübeck �875 – Zürich �955) verscheen 
in �90� aanvankelijk in twee delen bij 
Samuel fischer in berlijn, die zijn vaste 
uitgever zou worden. De grote doorbraak 
kwam toen er in �903 een ééndelige uit-
gave verscheen, en nadat aan Thomas 
Mann in �929 voor dit boek de Nobel-
prijs literatuur werd toegekend, gingen 
er ook in amerika miljoenen exemplaren 
over de toonbank.
in Het Lübeck van de Buddenbrooks wordt 
het negentiende eeuwse lübeck beschre-
ven, dat model stond voor het verhaal 
over de teloorgang van de koopmans-
familie buddenbrook, waarbij Thomas 
Mann putte uit zijn eigen achtergrond en 
familiegeschiedenis in lübeck. behalve 
de geschiedenis van het verhaal worden 
de locaties en reizen besproken, staan we 
stil bij de rangen en standen in de han-
delsstad lübeck, en de geliefde badplaats 
Travemünde voor de beau monde in die 
dagen. Natuurlijk ontbreekt ook het culi-
naire aspekt uit het werk van Mann niet; 
hoe bereidde men karper met wijnsaus en 
hoe lijstersoep? Wat zat er in de bijzonder 
machtige plumpudding waar de jonge 
Christian buddenbrook zich misselijk 
aan at? Het waren vragen over recepten 

die Thomas Mann zelf aan zijn moeder stelde toen hij 
schreef over de buddenbrooks.
 
Margreet den buurman is auteur en vertaler.
 
over Duitse herfst, De Rote Armee Fraktion schreef David 
Jaramillo Moreno voor NbD/biblion:
 
“Het is moeilijk om de exacte gedachtegang en beweegredenen 
van de hoofdpersonen nog te reconstrueren, maar de auteur 
heeft een uitstekend en plausibel beeld naar voren gebracht.”
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Theun de Vries heeft zo’n honderdzestig titels op zijn 
naam staan en publiceerde bijna vijftienhonderd bij-
dragen in boeken en periodieken. Zijn werk omvat ge-
dichten, novellen, romans, historische non-fictie, essays, 
reisverslagen, liedteksten, toneelstukken, filmscenario’s 
en hoorspelen. Hij is een van de meest productieve en 
meest veelzijdige auteurs in de Nederlandse literatuur. 
Schrijven was de essentie van zijn bestaan.
Deze biografie wil recht doen aan de enorme omvang en 
de veelzijdigheid van zijn oeuvre en wordt de lezer gepre-
senteerd in zijn contemporaine context. De opbouw is 
chronologisch, met hoofdstukken die leven en werk ge-
integreerd per periode behandelen, en wil de lezer zicht 
bieden op de ontwikkeling van zijn schrijverschap. Het 
is een levensgeschiedenis verteld ‘van wieg tot graf ’, met 
een begin, een middendeel en een eind, een opzet die 
past bij de verteller De Vries. Het is een verhaal met een 
‘open’ karakter, waarin de schrijver wil waken voor het 
gevaar zaken te duiden op basis van wijsheid achteraf.
De Vries is geen kunstenaar geweest die zich heeft op-
gesloten in een ivoren toren. Maatschappelijk en poli-
tiek bewust voelde hij zich zeer betrokken bij de grote 
vraagstukken van zijn tijd, de twintigste eeuw. Zijn le-
vensverhaal valt er in jaren nagenoeg mee samen en in 
zijn keuzes en persoonlijke geschiedenis zien we de ge-
schiedenis van die eeuw ook weerspiegeld. Zoals de ge-
schiedenis zijn schrijverschap richting heeft gegeven, zo 
heeft hij geprobeerd met zijn werk een weg te wijzen en 
optimistisch te getuigen van een groeiende humaniteit 
in die geschiedenis. 
om praktische redenen is er voor gekozen de biografie 
uit te geven in twee delen. ook na een forse selectie van 
het materiaal, blijft er te veel over om dit lange leven en 
omvangrijke oeuvre in één boek te behandelen. Deel � be-
schrijft de periode �907-�945 en in deel 2 zullen de jaren 
�945-2005 aan de orde komen. Het einde van de Tweede 
Wereldoorlog is een natuurlijke cesuur, door De Vries 
hoopvol opgevat als het startpunt van een ingrijpende 
maatschappelijke vernieuwing en ook in zijn persoonlijk 
leven aangegrepen als een kans om opnieuw te beginnen. 

Jan van Galen bioGrafie

Theun de Vries 
een schrijversleven 1907-1945
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Kees brusse is na een turbulent leven vol radio, televisie, 
film en toneel en liefde via vele omwegen met zijn 
vrouw Joan in australië gaan wonen, maar heeft vaak 
heimwee naar het land waar hij beroemd is geworden: 
Nederland. Tussen die twee werelden vraagt hij zich, nu 
hij terugkijkt op dat leven, af: Was ik dat? Kees brusse, of 
was het iemand anders? De meeste van zijn vrienden en 
collega’s zijn er niet meer. Zij die er nog wel zijn vroegen 
om zijn memoires. De oogziekte Macula Degeneratie 

zorgde er echter voor dat Kees brusse 
niet meer in staat was om deze zelf te 
schrijven totdat zijn vriend Henk van der 
Horst voorstelde om de herinneringen 
aan hem te vertellen zodat hij het boek 
kon afmaken. Henk van der Horst 
kennen wij allemaal uit Farce Majeure, 
Showroom, Prettig Geregeld en zijn roman 
Het Geuroffer. Samen kwamen zij tot 
dit opmerkelijke boek, over een van de 
meest markante mensen die ons land rijk 
is. Kees brusse: dit boek leest dan ook als 
een ovatie aan het leven!

Kees brusse aUTobioGrafie

Herinneringen
ovatie aan het leven
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Verzameld Werk opent de wereld van Jaap Harten (bla-
ricum �930), een van ons lands meest veelzijdige schrij-
vers. Het is een Tuin van eden die zich opent; een klas-
sieke intrigerende wereld, waarop bertold brecht, erwin 
Piscator, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Marsman en 
lucebert, Klee en Kandinsky als vanzelfsprekend hun 
stempel drukten. Maar Harten heeft ook oog voor de 
duistere kant van ons bestaan, het fascisme, en europa 
in de greep van oorlogsdreiging en intollerantie. ander-
zijds is zijn werk sensueel -Parijs was de stad van de vrou-
wen, ohlala, Berlijn was de stad van de flikkers’- en licht-
voetig. Verzameld Werk bestaat uit poezie, van Studio in 
daglicht(�953) tot Nadruk verboden(�995), Proza; Ope-
ratie Montycoat (�964), Garbo en de gebroeders Grimm 
(�969), De groeten aan Truman Capote(�977), De geta-
toeëerde Lorelei (�968) Madame Tussaud in Berchtesgaden 
(�972), Else Mauhs, de ontvoering van een legende(�984). 

Jaap Harten liTeraTUUr

Verzameld Werk
Gekozen door Hans Renders
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De westerse fascinatie voor China heeft in zeven en een 
halve eeuw een veelheid aan positieve en negatieve beel-
den opgeleverd die één ding gemeen hebben: ze zeggen 
meer over de westerling dan over het immense rijk van 
het Midden. China werd onder meer gezien als een uto-
pische staat, een rijk van wijsheid en schoonheid, een 
summum van achterlijkheid en wreedheid, een arbeiders-
paradijs en een bedreiging voor de westerse beschaving. 
Deze studie belicht de ontwikkeling van die beeldvor-

ming, de vertekeningen die erin optraden 
en de zeer gevarieerde weerslag daarvan in 
de Nederlandstalige literatuur, van Joost 
van den Vondel tot lulu Wang.

arie Pos liTeraTUUrGeSCHieDeNiS

Het paviljoen van porselein
Nederlandse literaire chinoiserie en het westerse beeld van China (1250-2007) 
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in deze roemruchte bestseller uit �930 tekent ina boudier-
bakker (�875- �966) drie generaties welgestelde amster-
dammers. Met hen toont ze het hele scala aan gebeurtenis-
sen en emoties die een mens van wieg tot graf begeleiden. 
boudier-bakker laat zien dat de mens ook binnen gezins- 
en familiestructuur in wezen eenzaam is.

ina boudier-bakker plaatste haar personages tegen een 
levendige achtergrond van cultureel en maatschappelijk 
leven in de periode van circa �860 tot �920. literatuur, 
toneel, muziek, sociale verhoudingen, vrouwenemanci-

patie, het komt allemaal aan bod, binnen 
en buiten de salon van de familie. Zo 
biedt De klop op de deur een kleurrijk pa-
norama van een verdwenen Nederland.

De roman is ook een liefdevolle kroniek 
van amsterdam, waar de familie Craets 
woont. Zij beleeft onder meer de dem-
ping van de grachten, de opening van het 
Concertgebouw en het Palingoproer.

De klop op de deur is een meeslepend 
verteld verhaal over steeds weer verande-
rende tijden, over elkaar opvolgende ge-
neraties met hun hoop, illusies, verwach-
tingen, geluk en teleurstellingen.

“Het hoogtepunt van de Hollandse fa-
milieroman.”
Anthonie Donker
 
“behalve als psychologische roman en 
familiekroniek is De klop op de deur ook 
boeiend als tijdsbeeld. een mooi boek 
over vroeger.” 
Rita Kohnstamm

ina boudier-bakker liTeraTUUr

De klop op de deur 
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Jan en Denice Heijnsdijk liTeraTUUr

Knielen in de klei 

als klein jongetje wordt Daan door zijn 
moeder voorbereid op het ontsnappen 
uit het troosteloze en armoedige bestaan. 
Via hem wil zij de dromen waarmaken, 
die haar als jong meisje zijn ontnomen. 
Zij wil Daan behoeden voor de vernede-
ringen van de rijke herenboeren, die de 
arbeiders domineerden. Zijn vader be-
moeit zich nergens mee, want het zwaar 
Christelijk Gereformeerde geloof, ver-
biedt elke vorm van hoogmoed en ambi-
ties. als Daan twaalf jaar oud is, overlijdt 
zijn moeder aan een slopende ziekte en 
staat hij er alleen voor. Zijn hele leven 
staat in het teken van ontsnapping, zon-
der dat zijn nieuwe bestaan hem echt 
gelukkig maakt. Maar er is geen weg 
meer terug. Doorzettingsvermogen en 
studie brengen uiteindelijk een succes-
volle loopbaan, maar het verleden blijft 
knagen. een confrontatie is uiteindelijk 
onvermijdelijk. Dertig jaar na zijn moe-
ders overlijden, bezoekt Daan voor het 
eerst haar graf.

Denice en Jan Heijnsdijk zijn een schrijversechtpaar dat 
al tien jaar het Nederlandse klimaat heeft verruild voor 
de Spaanse zon. Jan Heijnsdijk schrijft al jaren econo-
mie en Management boeken, maar vorig jaar debuteerde 
hij met zijn roman De torens van Babel. Met deze bio-
grafische roman Knielen in de klei, maakt hij samen met 
zijn vrouw op indrukwekkende wijze zijn intrede in de 
literaire wereld. 
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Dronken depressies is alweer het derde boek van Jaap 
van den berg. Ditmaal voert de auteur ons mee in 
een psychologische roman, vol met verrassende wen-
dingen. in deze gloedvolle roman wisselen vriend-
schappen, verwachtingen en depressies elkaar af. Het 
boek is een ode aan de vriendschap, maar wel met alle 
valkuilen van dien. De goed uitgewerkte personages 
vormen een caleidoscoop voor het leven an sich, met 
alle verwachtingen en teleurstellingen. Met dit nieuwe 

boek zet Jaap van den berg een belang-
rijke nieuwe stap in zijn snel groeiende 
oeuvre. 

‘Knap geschreven en gecomponeerd, sensu-
eel en fijnzinnig en nergens grof’’

Bert van Nieuwenhuizen
oud redacteur opinie Utrechts Nieuwsblad

Jaap van den berg liTeraTUUr

Dronken depressies 
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Jaap Meinsma liTeraTUUr

Het fantoom
Koninginnedag - een aanslag - een dader 

op Koninginnedag 30 april 2009 ging 
er een schok door onze samenleving. een 
aanslag veranderde een volksfeest in een 
traumatsiche gebeurtenis. De roman Het 
Fantoom van Jaap Meinsma beschrijft 
hoe de dader van de aanslag in de fic-
tieve persoon van arjan K. tot zijn daad 
komt. arjan K. is wanhopig op zoek naar 
zijn identiteit en de oorzaak van zijn mis-

lukte leven. Hij is doordrongen van de onontkoombaar-
heid van zijn lot en zijn verloren gevecht om dat te ac-
cepteren. lotsbestemming en onmacht houden hem in 
de greep. 
 
Jaap Meinsma is auteur van korte verhalen, romans, 
toneelstukken en poëzie.
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in de jaren voor, in, en na de Tweede Wereldoorlog blijkt 
dat Henk en zijn vrouw in liefde, geëngageerdheid en 
verdriet, slechts schuifelend hun weg vinden over het 
dunne laagje van de rede, met de dood dichtbij en om 
zich heen het verval. Zo weten ze zich uitgedaagd tot 
doden. Gaandeweg verbazen ze zich over de massamens, 
over zijn wonderbaarlijke invloed op het doen en laten 
van het individu, en ook op dat van hen beiden.

Het ongelofelijke verhaal van Henk en zijn vrouw voltrekt 
zich tegen de achtergrond van intriges, waarin bekende 

historische figuren hun geheime agenda 
najagen. Meestal vanuit een strategische 
positie binnen de staat, maar ook binnen 
de politieke partij, het gerechtelijk insti-
tuut en de politieke politie. onder hen 
ministers, ministers-presidenten, prins 
bernhard en koningin Wilhelmina.

Deze roman gaat over de zintuigen, de 
gevoeligheden en het denken van zowel 
de mens als de maatschappij.

Hugo Wapperom liTeraTUUr

De spinvlieg 
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Govert Derix liTeraTUUr

De wereldomwandelaar 

Terwijl de menselijke omgang met de pla-
neet definitief in het honderd loopt, wan-
delt één man om de wereld... en ontdekt 
de Theorie van alles en daarmee de sleutel 
tot de redding van de mensheid. rondom 
dit gegeven speelt deze metaforische ver-
telling over de versmelting van weten-
schap en spiritualiteit. Gedreven door on-
eigentijdse vragen onderneemt de jonge 
sterrenkundige alexander Solomon van-
uit Santiago de Compostela zijn grootste 
pelgrimage. in de Pyreneeën ondergaat hij 
het visioen dat je met een uiterst krachtige 
telescoop aan gene zijde van de oerknal 
op je diepste oorsprong stuit: een ervaring 
met ingrijpende gevolgen voor de manier 
waarop de mensheid zichzelf kan begrij-
pen. Zo onwaarschijnlijk deze gedachte 
aanvankelijk is, zo onweerlegbaar dienen 
zich tijdens de wereldomwandeling de 
voortekenen aan van het observatorium 
van het Zelf als begin van een nieuwe tijd. 
lezers noemden De wereldomwandelaar 
een nieuw genre en een antiroman als te-
gengif voor cynisme. Met een even voor-
spelbare als onvoorspelbare verhaallijn, en 
een hoofdfiguur zo ver weg en zo dichtbij 
dat iedereen uiteindelijk kan zien wat hij 
voor ogen heeft.

Govert Derix is filosoof, schrijver en adviseur. Hij publi-
ceerde onder meer het spraakmakende managementboek 
The Vision Web. als columnist schrijft hij in Dagblad de 
limburger. De wereldomwandelaar is zijn romandebuut.

“een uniek boek” – Knack over The Vision Web

“Schitterend” – Filosofie & Praktijk over Ayahuasca
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Nur 300
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Nelleke Viëtor liTeraTUUr

De Val 

iSbN-�3: 978-90-59��-442-5
Nur 300
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omslag aspekt Graphics
omvang �88 pagina’s
Paperback € �4,95
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‘Gelukkig heb jij Erik.’ 
‘Erik?’ Ze trok een verbaasd gezicht. ‘Erik? Die komt hier 
toch haast nooit meer.’ 
‘Je zult wel merken hoe dat tegen die tijd verandert.’
Plotseling liepen er, om dat ‘tegen die tijd’, tranen over haar 
wangen. 
Wilfred nam zijn arm van haar schouder, trok zijn zak-
doek uit zijn broekzak en veegde er wat onhandig mee over 
haar wang. Vervolgens rechtte hij zijn rug. ‘Ik ben blij dat 
ik mijn zaken altijd goed geregeld heb. Nu ik me minder 
energiek voel, hoef ik eigenlijk niet veel meer te doen. Ik ga 

nog wel zelf de enveloppen voor de rouw-
kaarten schrijven.’
‘Nu loop je wel erg hard van stapel,’ zei ze, 
wat geërgerd. ‘Toe zeg, je bent er nog.’ 
Het uitzoeken van de adressen zal nog een 
heel karwei zijn.’
‘Daarom juist.

De Val is de vierde roman van Nelleke 
Viëtor, wier werk eerder in de media 
goed ontvangen werd. in haar meesle-
pende stijl beschrijft zij een ongebruike-
lijke familiesituatie en de reacties daarop 
van de betrokkenen. eenzaamheid eist 
uiteindelijk haar tol.
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Nelleke Viëtor liTeraTUUr

eerder verschenen
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Tot de interessantste bezienswaardigheden van italië be-
horen de monumentale kerkhoven van Milaan en rome. 
Juist op deze toeristische trekpleisters heeft Sandro Zanetti 
een spannend verhaal gesitueerd over gelukte en mislukte 
liefde, dat werd vertaald door Martien J.G. de Jong. 
Een bruid voor Frankenstein verwijst in zijn titel naar een 
van de meest vertaalde, verfilmde en nagevolgde griezel-
teksten uit de wereldliteratuur. Maar de lezer krijgt niet 
alleen te maken met het monster van frankenstein en an-
dere horrorfiguren. Hij beleeft ook ‘decadente’ erotische 
fantasieën en verneemt allerlei historische wetenswaar-

digheden. Men leest onder meer over de 
beginperiode van het italiaans fascisme 
en Gabriele d’annunzio, maar ook over 
de nog steeds volgehouden leugens om-
trent de dood van de dictator Mussolini 
en zijn maîtresse in april �945.
Zanetti zelf karakteriseerde Een bruid 
voor Frankenstein als een ‘geïllustreerde 
spiegelnovelle’. Het is een lees-en kijk-
verhaal. evenals de foto’s van de schrij-
ver, geven de noten en het nawoord van 
zijn vertaler een extra dimensie aan deze 
verrassende, bijzonder rijke vertelkunst.

Sandro Zanetti liTeraTUUr

Een bruid voor Frankenstein

iSbN-�3: 978-94-6�53-0�0-3
Nur 300
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 2�2 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt februari 20��
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liTeraTUUr

eerder verschenen
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‘op een keer, droomde ik, Chuang Tsu, dat ik een vlinder 
was, vliegend van hier naar daar, verzamelend, tevreden 
over mijn noodloot en ik kende mijn menselijke staat 
niet. Plotseling ontwaakte ik en besefte verward mezelf 
te zijn. Tot nog toe weet ik niet of ik een mens ben die 
droomde een vlinder te zijn of een vlinder die droomde 
een mens te zijn. Tussen de vlinder en mij bestaat een 
verschil: dat is wat men noemt voortdurende mutatie.’ 
Chuang Tsu

iedereen kent Hans Dutting als de man 
die sleutelwerken bracht over de levens 
van bekende schrijvers, zoals Mulisch, 
Cremer, Claus en Nooteboom. ook zijn 
openhartige literaire dagboek bleef niet 
onopgemerkt. Minder bekend maar des 
te boeiender is de poëzie van zijn hand. 
in De droom van een vlinder maakt een 
groter publiek hier nu kennis mee.

Hans Dütting PoëZie

De droom van een vlinder 
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Wim Jilleba, G. Pertüz, Pauline Pisa, alda van TongerenPoëZie

Het kan zo weer gebeuren, Ongevat verlangen, Het gestolen wijf, 
Windstille schuur
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francis Paris SPaNNiNG

MAREK
Het Armeense medaillon
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francis ParisSPaNNiNG

MAREK 
Het Armeense medaillon

Marek knikte en maakte aanstalten terug 
te lopen naar de Opel, maar Merdan hield 
hem plots tegen. ‘Er staan een paar kerels 
bij de auto.’ Hij zag ze ook. Het konden zo-
maar twee mannen zijn die geïnteresseerd 
waren in een Opel, maar dat leek weinig 
aannemelijk. Marek en Merdan draaiden 
zich bijna gelijktijdig om en liepen zo on-
gehaast mogelijk in de tegenovergestelde 
richting. Ze vertraagden ook op hetzelfde 
moment hun pas toen ze twee andere kerels 
op hen toe zagen komen lopen. ‘Wegwezen’, 
siste de Koerd hen toe. Maar hij verstijfde 
toen er vanuit weer een andere richting 
nog twee mannen kwamen aanlopen. Ma-
rek herkende in één van hen de kolonel die 
Urdokan de dag tevoren van het vliegveld 
had afgehaald. Instinctief wist hij, dat er 
ook vanuit de resterende windrichting twee 
agenten op hen zouden komen toelopen en 
dat de mannen bij hun auto zich naar hen 
toe bewogen. Ze zaten als ratten in de val.

een groepje armeense wapenhandelaren plant een aan-
slag op de Turkse premier wanneer deze het europees 
parlement in brussel bezoekt. Gelukkig krijgt ‘The Com-
mon interest’ tijdig lucht van de moordplannen en kan 
ze haar topagent Marek naar belgië sturen om de aanslag 
te verijdelen. Met de hulp van twee collega’s tracht hij 
de terroristen tegen te houden, maar al doende ontdekt 
hij dat de moord op de Turkse staatsman bepaalde po-
litieke groeperingen in ankara niet ongelegen komt. 
Handelen de armeniërs op eigen initiatief of worden zij 
gemanipuleerd vanuit de Turkse hoofdstad? bovendien 
staat Marek door zijn sympathie met de slachtoffers van 
de genocide op de armeniërs in �9�5 en zijn belang-
stelling voor een bloedmooie armeense zelf niet objec-
tief tegenover deze zaak. Hoe dan ook moet de aanslag 
voorkomen worden. Dat leidt tot een race tegen de klok 
met zowel Turkse militairen als armeense terroristen. 
en klokken tikken even ongenadig in ankara en istan-
bul als in brussel… Dat het ook in het tijdperk na de 
Koude oorlog nog mogelijk is spionagethrillers met een 
hoog actiegehalte te schrijven bewijst deze gloednieuwe 
reeks rond Marek. Marek is een ongebonden freelancer 
die vooral werkt voor ‘The Common interest’: een niet 
officieel samenwerkingsverband van multinationals die 
hiermee slechts één doel nastreven: oorlogen, opstanden 
en andere vormen van verregaande politieke rust voor-
komen, zodat het business as usual blijft. Waar de regu-
liere geheime diensten het laten afweten, slaagt Marek. 
Marek is de eenentwintigste-eeuwse incarnatie van zijn 
twintigste-eeuwse voorgangers in de romans van onder 
meer Gerard de Villiers (SaS), Jean bruce (oss ��7) en 
natuurlijk ian fleming (James bond).iSbN-�3: 978-90-59��-6�7-7

Nur 330
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ADVERtENtiEs iN DE tELEgRAAF
BLOEDstOLLEND spANNEND!
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De manier waarop jullie met wapens en met je vuisten om-
gaan geeft me de indruk dat jullie helemaal geen journalis-
ten zijn,’ zei Johnson. ‘Net zo min als ‘Our Hope is Africa’ 
zuivere koffie is, mister Johnson,’ antwoordde Marek. ‘Het 
wordt tijd dat u de echte kaarten eens op tafel legt.’ De 
dominee wilde een opmerking plaatsen, maar werd afgeleid 
door het feit dat de deur open ging. De dikke receptioniste 
van beneden stond in de deuropening. Ze taxeerde de si-
tuatie vliegensvlug. Vóór Merdan zijn wapen op haar had 
kunnen richten werd de metalen deur weer dichtgesmeten. 
Marek sprong op en rende ernaar toe. Tot zijn verbijstering 
hoorde hij de sleutel in het slot omdraaien en vervolgens 
voetstappen op de trap. Hij kon alleen maar denken: dat 
zo’n dik mens zo ijselijk snel kan reageren! Hij rukte aan de 
klink. ‘We zitten godverdomme opgesloten!’ Zijn blik vloog 

van de bewusteloze lijfwachten naar de zit-
tende Johnson. De man keek hem grijnzend 
aan. Marek zag dat de ander eveneens be-
sefte dat de vrouw beneden om hulp aan 
het bellen was: ofwel om een paar zware 
jongens, ofwel om de politie. Ze moesten 
hier als de wiedeweerga vandaan. 
‘our Hope is africa’ spoort arme afro-
amerikanen aan naar liberia te emigre-
ren. in naam geeft de beweging kansar-
men een nieuwe start op het zwarte con-
tinent, in werkelijkheid is ze een middel 
van de black Maffia crimineel geld wit 
te wassen en gezochte misdadigers een 
nieuwe identiteit te bezorgen. omdat 
een grote Nederlandse bank financieel 
betrokken is bij de beweging en bang is 
voor een deuk in haar imago wordt Ma-
rek door ‘The Common interest’ naar 
Chicago gestuurd om de maffiabaas ach-
ter de organisatie discreet te elimineren. 
een omhooggevallen pooier gooit echter 
roet in het eten en ontketent een span-
nende achtervolging door het midden-
westen van de Verenigde Staten. De win-
ter in de VS blijkt een ijskoud seizoen, 
maar in kilheid toch onder te doen voor 
de berekening van de huurmoordenaars 
die Mareks pad kruisen…

iSbN-�3: 978-90-59��-6�8-4
Nur 330
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omslag aspekt Graphics
omvang 240 pagina’s
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francis Paris SPaNNiNG

MAREK
Het uur van de dode wolf
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francis ParisSPaNNiNG

MAREK 
De val van de feniks

Voorzichtig, om niets om te stoten liep 
hij in het donker door het kantoor naar 
de deur. Hij duwde de klink langzaam 
naar beneden en merkte tot zijn opluch-
ting dat deze deur tenminste niet op slot 
zat. De gang was slecht verlicht, maar de 
gewonde Arabier zat op nauwelijks twee 
meter van hem vandaan met zijn rug naar 
hem toe. Merdan zag aan zijn zijkant een 
plasje bloed op de grond. De man ademde 
ook zichtbaar moeizaam. Een schot door 
de milt concludeerde de Koerd kil. Centi-
meter voor centimeter duwde hij de deur 
verder open. De scharnieren bleken perfect 
geolied. Hij haalde de Beretta tussen zijn 
broekriem vandaan en draaide het pistool 
om. Daarna deed hij een vlugge stap en liet 
de kolf met volle kracht op het achterhoofd 
van de Irakees neerkomen. Hij hoorde iets 
kraken en zag de man daarna langzaam 
in elkaar zakken. Als de kogel in zijn milt 
hem al niet fataal werd zou deze schedel-
basisfractuur het wel zijn. Merdan speurde 
de gang af en spitste zijn oren. Het gebouw 
was doodstil. Hij liet de adem die hij al 
een minuutlang leek in te houden met een 
zucht ontsnappen en stak het pistool terug 
in zijn broekriem. Geen tijd om uit te rus-

ten. Hij moest zo snel mogelijk Marek zien te vinden. 
De Cia concludeerde na de inval in irak dat Saddam 
Hussein weliswaar had geprobeerd uranium te kopen in 
Niger maar daarin niet was geslaagd. ‘The Common inte-
rest’ komt tot een andere conclusie. De ex-medewerkers 
van de ex-dictator kunnen echter geen atoombom meer 
maken en besluiten het uranium aan de West-afrikaanse 
tak van al Quaida te verkopen. Marek wordt naar Niger 
gestuurd om de transactie te verhinderen. Daar moet hij 
niet alleen afrekenen met fanatieke moslimextremisten 
maar ook met rondzwervende bendes Touaregs en vooral 
met de genadeloze hitte en dorst van de woestijn. Het 
blijkt een helse opdracht ervoor te zorgen dat de pad-
destoelwolk die de terroristen met het uranium hopen te 
produceren een fata morgana blijft...

iSbN-�3: 978-90-59��-6�9-�
Nur 330
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Multimiljonair Jurgen van Haanen is gewend dat hij al-
les in het leven naar zijn hand kan zetten. Het maak-
bare leven is voor hem een kwestie van geld, de juiste 
contacten en doorzettingsvermogen. Toch mist hij één 
ding in zijn leven en dat is precies wat hij per se wil be-
machtigen. om dit voor elkaar te krijgen knoopt hij een 
relatie aan met de studente lisette de Wit. Zonder dat 
zij het aanvankelijk door heeft, wordt ze langzaam maar 
zeker meegesleurd in het grootse plan dat door Jurgen zo 
grondig is uitgedacht.

Marit Hofland is journaliste en schrijfster. Zij werkte 
ruim dertig jaar in de regionale journalistiek als kunst-
redacteur bij het Utrechts Nieuwsblad en landelijk voor 
de Gemeenschappelijke Pers Dienst (GPD). Verschillende 
van haar interviews zijn gebundeld in de boeken Moe-
derziel en Mannenziel. 
in 2007 debuteerde Marit Hofland met de literaire thril-
ler Onderbewust, die succesvol werd ontvangen door pu-
bliek en media.

Lezers over Volmaakt;

ontroerend en spannend boek. een pageturner, die je 
in één adem uitleest. Vooral de onverwachte plot is een 
klapper…’
Lucia Kranenburg

‘Vanaf het begin boeiend, wat een vaart! Het verhaal 
heeft me dagen erna nog beziggehouden…’
Eva Veltman

‘Het herkenbare intro hield me aan boek gekluisterd, 
kon niet stoppen met lezen. Het boeide tot het einde.’
Manette Zeelenberg

‘Geweldig boek met prachtig, tot nadenken stemmend 
thema! Kon het niet wegleggen, mijn hele huishouden 
liep in de soep.’
Lenie de Ruiter
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Marit Hofland liTeraire THriller

Volmaakt
Verkoop je je ziel voor perfectie?

De media over het vorige boek: 
Onderbewust een knap geschreven ver-
haal, dat niet onder doet voor de boeken 
van Nicci french. ik heb het in één adem 
uitgelezen
Loes den Hollander

Hofland zorgt voor een vlotte verhaal-
voortgang, sterke plot en een doordachte 
spanningsopbouw. een topper!
Nederlandse Bibliotheek Bond

Geweldig boek! Jammer dat ik het boek 
nu al uit heb…!
Chicklit.nl

een veelbelovend debuut. Dit boek zit 
goed in elkaar.
Vrij Nederland Thrillergids

oNDerbeWUST is meer dan een li-
teraire thriller en een debuutroman die 
veelbelovend leest.
John Emery
iedereenleest België
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Marit HoflandliTeraire THriller

Volmaakt
Verkoop je je ziel voor perfectie?
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Willem van batenburg, scenarioschrijver, producent en 
regisseur van cultfilms als Pruimenbloesem, een Schot in 
de roos en Lustvulkaantjes maakte niet alleen porno-eroti-
sche films, maar schreef voor de roemruchtige uitgeverij 
biofot tevens vele porno-erotische verhalen.

Met al die ervaring kun je zeggen dat hij de aangewezen 
persoon was en is om spannende vertellingen te beden-
ken over vrijende mensen en hun lustbeschermers.

een lastige opdracht metterdaad, maar 
zijn inspanningen hebben geleid tot ver-
rassend opwindende vertellingen met 
een fascinerende variëteit aan seksuele 
gebeurtenissen en handelingen tussen 
mensen zoals wij allemaal.

iemand sprak, wie weten we niet meer, 
van een pakkende potente prestatie.
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Willem van batenburg eroTiCa

De condoom vertellingen
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Willem van batenburgeroTiCa

Het komt allemaal weer omhoog

Willem van batenburg, net als iedereen autodidakt wat 
seks betreft, is aangaande het schrijven en maken van 
seksfilms pur sang vakman. in dit (h)eerlijke, vaak hila-
rische boek, beschrijft hij zowel op doorvoelde als door-
dachte wijze, zijn zoektocht naar fantasierijke, realistisch 
ogende, esthetische filmerotiek. eindelijk is er iemand 
die het mysterieuze, omvangrijk-intense van de porno-
grafische aantrekkingskracht schitterend en helder kan 
verwoorden.
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Het decor van dit zinderende verhaal is niets minder dan 
het mysterieuze egypte. 
De hoofdpersoon, ruth flores maakt samen met haar 
vriend, Didier Herald, een Nijlcruise. ruth raakt geob-
sedeerd door de geheime cultus en het spiritueel verleden 
van de farao’s. Ze blijft voortdurend in de nabijheid van 
de gids en luistert intens naar zijn uitleg, terwijl Didier 
liever het bonte leven van alledag fotografeert en het 
gezelschap zoekt van medereizigers die bij hen aan tafel 
zitten. ruth begint te beseffen dat Didier eigenlijk een 
vreemde voor haar is. er is een donkere, ondoordring-

bare kant aan hem die haar niet bevalt. in 
Gizeh komt het tot een uitbarsting. een 
gevecht van twee rivaliserende partijen 
binnen een esoterische groep.
 
De bestemde tijd is een reisverhaal in de 
schaduw van het eeuwenoude egypte 
met zijn mysteriën. Tevens is het een ont-
dekkingstocht door het huidige egypte 
en een innerlijke bevrijdingsweg van de 
hoofdpersoon ruth flores.

Marlène Hommes fiCTie

De bestemde tijd 
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Theo arosiuseSoTerie / GeSCHieDeNiS

Nostradamus 

Over 500 jaar zal men meer rekening met hem 
houden, Hij die het sieraad was van zijn tijd, 
Plotseling zal hij een groot licht doen schijnen,
Dat hen deze eeuw zeer tevreden doet zijn.

Met deze woorden in kwatrijn 3.94 
van zijn Centuriën voorspelde de zie-
ner Nostradamus dat zijn werk pas in 
onze eeuw zou worden begrepen en een 
groot licht zou laten schijnen. op de 
weg naar die onthulling heeft historicus 
Theo arosius nu een onmisbare stap ge-
zet. Hij is er als eerste op overtuigende 
wijze in geslaagd de geheime code van 

Nostradamus te breken en de reeksen van zijn voor-
spellingen in hun oorspronkelijke volgorde te recon-
strueren. Daarmee toont hij aan dat de ziener de ge-
schiedenis van de afgelopen eeuwen nauwkeurig heeft 
voorspeld, een constatering die voldoende vertrouwen 
geeft om de lijnen ook naar de nabije toekomst door te 
trekken. Dan blijkt zijn belangrijkste boodschap te zijn 
de komst van zowel een nieuwe wereldregering alsook 
van een nieuwe Messias.

iSbN-�3: 978-90-59��-743-3
Nur 730
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 2�6 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt februari 20��



38 UiTGeVeriJ aSPeKt

in Tot hier - en nu verder vertelt emile roemer zijn ver-
haal. in deze kennismaking legt de nieuwe voorman 
van de SP uit wat hem drijft en waarom hij al jaren de 
strijd aanbindt tegen klein en groot onrecht. Hij vertelt 
hoe hij in de politiek belandde, van roemruchte activist 
tot spraakmakende wethouder werd en ondertussen 
zijn partij tot de grootste van zijn woonplaats boxmeer 
maakte. Zoals zijn voorgangers Jan Marijnissen en agnes 
Kant eerder deden in oss en Doesburg. emile roemer 

blijkt van alle markten thuis. Hij is vast-
beraden en zelfverzekerd: als de SP niet 
had bestaan, had hij haar vandaag nog 
uitgevonden. Want als we in dit land 
een sociale uitweg uit de crisis willen, 
kan dat niet zonder sterke en strijdbare 
socialistische partij, betoogt hij. in vo-
gelvlucht schetst roemer waar hij voor 
staat en waar Nederland volgens hem 
naartoe moet. ‘Tot hier – en nu verder’ is 
een krachtige kennismaking en een must 
voor iedereen die interesse heeft in het 
moderne socialisme en het politieke fe-
nomeen SP. emile roemer (�962) is van 
beroep onderwijzer, stond �8 jaar voor 
de klas, voordat hij wethouder, Tweede 
Kamerlid en fractievoorzitter werd. Hij is 
getrouwd, heeft twee dochters en woont 
in het brabantse boxmeer.

emile roemer PoliTieK

tot hier en nu verder 

iSbN-�3: 978-90-59��-404-3
Nur 740
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang ��0 pagina’s
Paperback € �0,95
al verschenen



39NaJaar 20�0

emile roemer PoliTieK

tot hier en nu verder 



40 UiTGeVeriJ aSPeKt

Democratie wordt algemeen beschouwd als het beste 
politiek systeem. Het wordt gezien als het toppunt van 
beschaving, de oplossing voor al onze maatschappelijke 
problemen, een idee dat in de hele wereld ingang moet 
vinden. Ten onrechte.
anders dan iedereen denkt, leidt democratie helemaal 
niet tot vrijheid, beschaving, welvaart en vrede maar 
juist tot onvrijheid, maatschappelijke spanningen, uit de 
hand lopende overheidsbestedingen, ondermijning van 
de welvaart, agressie en verloedering. 
in dit prikkelende en toegankelijke boek beslechten 

Karel beckman en frank Karsten het 
laatste politieke taboe: het idee dat de-
mocratie onze redding is. Zij ontkrach-
ten �2 mythen waarmee democratie 
steevast wordt verdedigd. Zij beschrij-
ven bovendien een aansprekend alter-
natief: een samenleving gestoeld op in-
dividuele vrijheid en vrijwillige sociale 
relaties. 

frank Karsten (�964) is voorzitter van 
de stichting MeerVrijheid. Deze liberta-
rische organisatie zet zich in voor lagere 
belastingen en minder overheidsbemoei-
enis in Nederland. Vanuit die functie 
geeft hij lezingen in het land waarin hij 
zich uitspreekt tegen de groeiende over-
heidsinvloed in het leven van burgers. 
www.meervrijheid.nl

Karel beckman (�958) is journalist. Hij 
is hoofdredacteur van het online medium 
european energy review en werkte daar-
voor onder meer als redacteur bij het fi-
nancieele Dagblad. eerder publiceerde hij 
het boek ‘Het broeikaseffect bestaat niet: 
de mythe van de ondergang van het mi-
lieu’. Zijn website is www.charlieville.nl.

Karel beckman, frank Karsten PoliTieK

De democratie voorbij 
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Toof brader, ireen oostveen PoliTieK

Haagse portretten
Tweede Kamerleden, ministers, staatssecretarissen 

Saai was het dit jaar niet in politiek Den Haag. er viel 
een kabinet, er waren spectaculaire verkiezingen en er 
staat straks een nieuw kabinet op het bordes. 
De politieke verslaggevers ireen oostveen en Toof bra-
der, allebei werkzaam voor de NoS, spraken deze zo-
mer de oude en nieuwe spelers in de Haagse arena en 
schreven Haagse Portretten. een kennismaking met alle 
ministers, staatssecretarissen en Tweede-Kamerleden die 
het politieke nieuws de komende jaren zullen bepalen.
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bestuurders en managers in het onderwijs zijn als spin-
nen in een web. omringd door adviesbureautjes, reor-
ganisatiedeskundigen, onderwijsvernieuwers en lobby-
groepen, wil elke schoolbestuurder een groter deel van 
30 miljard onderwijskoek. De docent die hoofdschud-
dend de verloedering van ons Nederlands onderwijssy-
steem gadeslaat heeft in de loop van de afgelopen vijf 
jaar mogen ervaren dat zijn rol van kennisoverdrager 
onder het mom van ‘de grote sprong voorwaarts’ is ge-
minimaliseerd. ondanks de toorn van managers en be-
stuurders na de bundels columns Het nieuwe leren van 

de keizer en Leraren doen het niet voor het 
geld, bleef Jeronimoon zijn wekelijkse 
column publiceren op zijn weblog van 
beter onderwijs Nederland. Met zijn 
kenmerkende vileine en scherpe pen 
neemt hij in Meester, hij doet het weer 
stelling tegen de uitwassen in onderwij-
zend Nederland. 

J. Jeronimoon oNDerWiJS

Meester, hij doet het weer 
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J. Jeronimoon oNDerWiJS

eerder verschenen
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Socialisten zijn schrijvers bij uitstrek. Van alle politieke 
stromingen heeft het socialisme veruit de meeste boeken 
voortgebracht. al die woorden zijn bedoeld om men-
sen aan te zetten tot daden. om onrecht te bestrijden, 
mensen te verenigen en de toekomst in eigen hand te 
nemen. in dit boek kozen wetenschappers en politici 
bekende, maar ook verrassende teksten die hen hebben 
geïnspireerd. Van Karl Marx tot albert einstein. Van 
erich fromm tot Jürgen Habermas. en van ferdinand 
Domela Nieuwenhuis tot anton Pannekoek.
 

Met bijdragen van bert altena, farshad 
bashir, ron blom, arthur bruls, Tiny Kox, 
arnold Merkies, Jasper Schaaf, Peter Sas, 
elisabeth Spaan en arjan Vliegenthart.
 
ronald van raak is lid van de Tweede 
Kamer voor de SP. Sjaak van der Velden 
is hoofdredacteur van Spanning, het 
maandblad van het Wetenschappelijk 
bureau van de SP.

ronald van raak / Sjaak van der Velden (red.) PoliTieK

Woorden in de strijd 
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ronald van raak / Sjaak van der Velden (red.) GeSCHieDeNiS

socialisten
Mensen achter de idealen 

Socialisme is een ideaal, voor een betere 
wereld. idealen zijn ideeën van mensen 
en mensen zijn allemaal verschillend. 
Socialisten, Mensen achter de idealen gaat 
over socialisten in alle soorten en maten. 
arm en rijk, bestuurlijk en activistisch, 
gematigd en radicaal. in dit boek vertel-
len wetenschappers en politici over een 
socialist die hen heeft geïnspireerd. Dat 
heeft een divers gezelschap opgeleverd, 

waaronder Pieter Jelles Troelstra, Henri Polak en Joop 
den Uyl, maar ook Herman Gorter, anton Constandse 
en Karel Glastra van loon. Deze diversiteit weerspiegelt 
de veelkleurigheid van het socialisme in Nederland. Met 
bijdragen van Paul de beer, ron blom, Sadet Karabulut, 
Tiny Kox, bert Middel, Diederik olders, bouwe olij, 
leo Platvoet, Margreet Schrevel, Kees Slager, bart van 
der Steen, Jan Willem Stutje, ed van Thijn, arjan Vlie-
genthart en Gerrit Voerman.
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Een veilig Israel in een vreedzaam Midden-Oosten was het 
thema van een belangrijke internationale conferentie 
welke dit voorjaar werd gehouden in het Vredespaleis te 
Den Haag. Veel mensen van nationale en internationale 
statuur namen aan dit congres deel, zoals Maxime Ver-
hagen, Mark rutte, onno Hoes, Harry Kney-Tal, John 
Manhein, Hirsch ballin, Dan Meridor, rob de Wijk, 
lewis Paul bremer iii, irwin Cotter, Jaap de Hoop 
Scheffer, Danny rothschild, ronny Naftaniel e.a. bert 
de bruin stelde verschillende bijdragen samen en bun-
delde dezen in dit nieuwe deel van de CiDi reeks.

CiDi / bert de bruin NoN-fiCTie

Een veilig israël in een vredig Midden-Oosten
Een internationaal symposium in het Vredespaleis 
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CiDiNoN-fiCTie

andere CiDi titels 
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De geschiedenis van de Holocaust is goed gedocumen-
teerd. anderzijds vond veel van het nazi-programma in 
het diepste geheim plaats. Het gevolg is dat veel zaken 
toch nog onduidelijk zijn of ronduit anders waren dan 
we tot nu toe dachten. Jean Thomassen, bekend van an-
der baanbrekend werk binnen aspekt, snijdt een groot 
aantal vraagstukken aan met betrekking tot de Holo-
caust. Hij komt tot enkele opzienbarende conclusies. 
een er van is dat het aantal slachtoffers van deze massa-
moord aanzienlijk groter was dan men tot nu toe dacht, 
en dat er hele groepen slachtoffers min of meer vergeten 

zijn. auteur Jean Thomassen (�949) is 
de zoon van een voormalig concentratie-
kampgevangene. 

Hij werd in 20�0 geridderd in de orde 
van oranje Nassau voor zijn bijdragen 
aan de Nederlandse Cultuur.

Jean Thomassen NoN-fiCTie

Kanttekeningen bij de Holocaust 
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J.S.P. Huisman NoN-fiCTie

Een gewone jongen in het verzet

Een gewone jonge in het Verzet is het ver-
haal van een leven. een leven in een tijd 
vol historische gebeurtenissen en maat-
schappelijke omwentelingen. Natuurlijk 
speelt hierbij de Tweede Wereldoor-
log een ingrijpende rol. Tot de dag van 
vandaag vormt dit conflict een morele 

scheidslijn in het land. Direct na de oorlog was er ei-
genlijk nergens tijd voor. Het land stond in het teken 
van wederopbouw en al snel ook van groeiende welvaart. 
Maar met het klimmen der jaren dienen de tijd en de 
herinneringen zich toch weer aan. in dit boek is het ge-
legenheid tot contemplatie. 
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 in �979 constateerde de schrijver W. f. Hermans ‘er is 
nauwelijks ooit een poging gedaan het verschijnsel van 
het landverraad objectief te bestuderen. Men heeft de 
landverraders, NSb’ers enz. van stonde af aan overladen 
met berispingen en preken, maar na de constatering dat 
zij slecht en misdadig waren, zich niet verder in de feiten 
verdiept’. Hermans kon toen niet weten dat er al enkele 
jaren werd gewerkt aan een boek dat tot doel had dit 
manco op te vullen. onder de titel De collaborateur ver-
scheen dit boek in �98�. Het is voor het grootste deel ge-
baseerd op moeilijk te verkrijgen uniek archiefmateriaal 

dat niet eerder noch later voor enig ander 
onderzoek is gebruikt. Het primaire doel 
was inzicht te krijgen in de persoonlijk-
heid, de levensloop, de sociale positie en 
de vooral ernstige politiek-delinquente 
gedragingen, voor zover mogelijk in hun 
onderlinge samenhang, van 52 goed ge-
documenteerde collaborateurs. Het boek 
was zonder meer spraakmakend en kreeg 
uitvoerige aandacht van de media. in de 
loop der tijd verflauwde die aandacht om 
in de afgelopen �0 jaar terug te keren zo-
als blijkt uit het feit dat het door andere 
auteurs regelmatig werd aangehaald. een 
heruitgave is derhalve op zijn plaats. 

Jaap Hofman NoN-fiCTie

De collaborateur 
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Jaap Jan brouwer GeSCHieDeNiS

Heinz guderian 
Opkomst en ondergang van de Duitse Panzerwaffe

Heinz Guderian is een van de grondleg-
gers geweest van de Duitse Panzerwaffe. 
Dit boek gaat in op de rol van Guderian 
bij de ontwikkeling van het denken over 
de toekomstige rol van de tank, een van de 
innovaties uit de eerste Wereldoorlog.
Het volgt Guderian in de jaren twintig 
en dertig tijdens het ontwikkelen van het 
concept van de blitzkrieg en in zijn rol 
als bevelhebber in de Polenveldtocht, de 
meidagen van �940 en de ruslandveld-
tocht in �94�. Na zijn gedwongen vertrek 
uit het leger keerde Guderian in �943 
verrassenderwijs weer terug in de belang-
rijke positie van inspecteur-Generaal van 
de Panzerwaffe. 

Naast aandacht voor de persoon Guderian staat de op-
komst en ondergang van de Panzerwaffe centraal. er 
wordt ingegaan op de Duitse tactische doctrine, de or-
ganisatie van de Panzerwaffe, de verschillende tanktypes 
en de tanktactieken. Jaap Jan brouwer (�957) studeerde 
medicijnen en rechten in Groningen en schrijft boeken 
over militaire historie. 
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Guus Pikkemaat GeSCHieDeNiS

Eleonore van Aquitanië (midprice)
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eleonore van aquitanië leefde in de twaalfde eeuw en was 
twee maal koningin. eerst van frankrijk en daarna van 
engeland. Zij leidde een turbulent leven met weinig res-
pect voor de toen geldende gedragsregels voor vrouwen. 
Die waren opgesteld door de priesters die de vrouw ‘als 
een valstrik van de duivel’ zagen. Met de apostel Paulus 
waren zij daarom van mening dat dit verleidelijke schep-
sel onderdanig moest zijn aan de man.

eleonore van aqiutanië lapte vooral dit laatste aan haar 
laars. Zo liet ze zich scheiden van haar eerste man, Koning 
lodewijk Vii van frankrijk, en kwam in opstand tegen 
haar tweede echtgenoot, Koning Hendrik ii van enge-
land. Zij liet zich volstrekt niet imponeren door man-
nelijke ‘superioriteit’. Zij nam geen blad voor de mond 
en las bijvoorbeeld paus en keizer ongenadig de les. Dit 
optreden bezorgde haar een slechte naam bij veel mannen 
die haar dan ook in een kwaad daglicht stelden. Zij werd 
verguisd en belasterd.

Toch kreeg eleonore naast verachting ook verering. Die 
was afkomstig van de troubadours die in hoofse min-
neliederen de vrouw bezongen als een bijzonder wezen, 
dat de dienstbaarheid van de man verdiende. Door haar 
schoonheid en intelligentie inspireerde zij aan haar hof 
vele troubadours tot prachtige verzen.

ook op staatkundig gebied liet eleonore zich niet onbe-
tuigd. Met de schrander tot stand gebrachte huwelijken 
van haar dochters en kleindochter was zij onbetwist een 
politieke sleutelfiguur van de twaalfde eeuw. als geen an-
der heeft zij een stempel gedrukt op de gebeurtenissen 
van haar tijd die men wel ‘het zomertij der middeleeu-
wen’ mag noemen.

‘Van mij had het boek nog wat dikker mogen zijn’
Jan van Aken, NRC-Handelsblad
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Guus Pikkemaat GeSCHieDeNiS

Eleonore van Aquitanië (midprice) 
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Jeanne d’arc is nog steeds een intrigerende verschijning 
in de europese geschiedenis van de vijftiende eeuw. Dit 
eenvoudige boerenmeisje werd vanaf haar dertiende jaar 
geconfronteerd met ‘verschijningen’ en ‘stemmen’, die 
haar aanspoorden een einde te maken aan de burgeroor-
log, die woedde vanwege aanspraken op de franse troon 
door zowel de engelse koning als een franse pretendent. 
De ‘stemmen’ droegen Jeanne op de stad orléans, die 
door de engelsen werd belegerd, te ontzetten. Vervol-
gens moest ze de franse koning Karel Vii naar reims 
brengen opdat hij daar officieel en wettig gekroond kon 

worden. Tot verbazing van iedereen wor-
den door haar toedoen de engelsen uit 
orléans verdreven en weet zij Karel Vii 
in het door de engelsen haastig verlaten 
reims te laten kronen tot koning van 
frankrijk. Door deze wonderbaarlijke 
daden verwerft Jeanne grote faam bij 
de fransen, maar wordt ze bitter gehaat 
door de engelsen. Jeanne raakt uitein-
delijk in handen van haar vijanden, die 
haar als een heks en een ketter tot de 
brandstapel veroordelen. De fransen 
beschouwen Jeanne als een symbool van 
de franse vrijheid en zorgen er later voor 
dat ze gerehabiliteerd wordt. in �920 
wordt ze heilig verklaard.

Guus Pikkemaat GeSCHieDeNiS

Jeanne d’Arc 
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Guus Pikkemaat GeSCHieDeNiS

Willem de troubadour
Hertog van Aquitanië, deugniet en dichter 

Hertog Willem iX van aquitanië (�087-
��27) was een schavuit van het zuiverste 
water. als volbloed schuinsmarcheerder 
liet hij voor zijn vermaak tijdens een 
kruistocht zelfs een scheepslading lich-
tekooien aanvoeren. Vrouwen genoten 
zijn bijzondere belangstelling, niet alleen 
fysiek, maar ook in zijn verzen. Want 
hertog Willem was een meester in de 
dichtkunst. Willem iX verwierf de ereti-
tel De Troubadour met de vele verzen die 
hij dichtte, van een melodie voorzag en 
ten gehore bracht voor de mannen die als 
gasten aanwezig waren bij de uitbundige 
feesten in zijn paleizen.
Van zijn chansons zijn er elf bewaard ge-
bleven. en die gaan voornamelijk over 
zijn geliefde onderwerp ‘de vrouw’. in zijn 
verzen neemt Willem geen blad voor de 
mond. Hij permitteert zich in de eerste 
chansons een taalgebruik, dat ook nu nog 
menig eerzame ziel doet blozen. Na terug-
keer van een mislukte kruistocht krijgen 
zijn verzen echter een heel andere toon. 
De onbeschaamde wellust waarmee eerder 
de vrouw werd opgevoerd, is verdwenen. 

in plaats daarvan zette hij dit als ‘inferieur’ beschouwde 
wezen nu neer als iemand, die respect en verering verdient. 
De vrouw wordt op een voetstuk geplaatst.
Met deze ommezwaai werd Willem de Troubadour de 
grondlegger van de ‘hoofse poëzie’. De Troubadour is het 
zevende boek van Guus Pikkemaat (�929). Hij is histori-
cus en was meer dan twintig jaar hoofdredacteur van De 
Gooi- en Eemlander. in 2007 verscheen zijn veelgepre-
zen en vuistdikke Eleonore van Aquitanië, waarvan al vijf 
drukken zijn verschenen. eleonore was de kleindochter 
van Willem iX. 
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Dit boek is gewijd aan de unieke fotocollectie van Sieg-
fried Klein, die als twintigjarige van �94� tot �943 in 
Noord afrika diende bij de �. abteilung van het 33. 
flakregiment. Hij landde samen met zijn kameraden 
in februari �94� in Tripoli. in de daarop volgende jaren 
voerden deze Duitse troepen onder leiding van de ver-
maarde Duitse ‘Generalfeldmarschall’ erwin rommel 
de strijd met de britten en later met de amerikanen. in 
de meer dan 400 foto’s van Klein worden de soldaten 
gevolgd in hun tocht van Duitsland naar Noord-afrika. 
er wordt een uniek beeld gegeven van het dagelijks le-

ven en de gevechten in de barre woestijn. 
Naast foto’s van de gevechten zijn foto’s 
opgenomen van de verblijven van de mi-
litairen, van de wijze waarop ze hun vrije 
tijd doorbrachten, van de voedselvoor-
ziening en de medische verzorging. De 
foto’s worden aangevuld met een schets 
van de vijandelijkheden, de betrokken 
eenheden en de wijze waarop deze wa-
ren georganiseerd. een en ander wordt 
ondersteund door een aantal kaarten die 
een helder beeld geven van dit nog steeds 
aansprekende strijdtoneel.

Jaap Jan brouwer GeSCHieDeNiS

Met Rommel in Noord-Afrika (midprice) 
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Hans SakkersGeSCHieDeNiS

Enigma en de strijd om de Westerschelde 
Het falen van de geallieerde opmars in september 1944 

enigma was de codeermachine van de 
Duitse strijdkrachten in de Tweede We-
reldoorlog. Het kraken van deze ma-
chine was een keerpunt in de oorlog. 
bletchley Park was de plek in engeland 
waar men de code brak en de informatie 
beschikbaar stelde aan de geallieerde le-
gerstaven. Deze plaats kreeg als bijnaam 
het ‘schaduwopperbevel van de Duitse 
strijdkrachten’. Dit boek maakt duidelijk 
dat deze kwalificatie niet onterecht was. 

bletchley Park gaf in �944 voortdurend een minutieus 
beeld van de actuele Duitse krijgsverrichtingen aan de 
geallieerde legerleiding. Hiermee waren inschattingsfou-
ten over de Duitse strijdkrachten op strategisch niveau 
nauwelijks mogelijk. Desondanks werd de kans om de 
oorlog in �944 te beëindigen aan de Westerschelde ver-
speeld. De auteur is een van de eerste historici die de 
unieke informatie van enigma heeft verwerkt in dit be-
langrijke stuk geschiedschrijving.
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in dit taboedoorbrekende boek dat met deze nieuwe editie 
haar achtste druk beleeft en eveneens in Duitse vertaling 
verscheen (�999), staat de vraag centraal hoe het mogelijk 
is geweest dat juist uit Nederland zo veel joodse mensen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de Duitse vernieti-
gingskampen afgevoerd zijn. Cruciaal daarbij is de vlucht 
van koningin Wilhelmina naar engeland geweest, met in 
haar voetsporen het kabinet, zodat de regeringszetel buiten 
Nederlands grondgebied kwam te liggen. Hierdoor was de 
bezetter gehouden het aanvankelijk ingestelde, niet antise-
mitische militaire gezag, volgens landoorlogreglement, te 
vervangen door een Duits civiel gezag met vier felle anti-

semieten aan de top, waarnaar de leidende 
Nederlandse elites zich hadden te schikken 
en schikten.
Nanda van der Zee toont met onomstote-
lijke bewijzen aan dat Wilhelmina’s vlucht 
en die van haar dochter, terdege was voor-
bereid door de engelse ambassadeur. Dit 
gebeurde in een tijd, de herfst van �939, 
toen er nog geen enkel zichtbaar oorlogs-
wolkje van het ‘bevriende staatshoofd’ Hit-
ler, aan de politiek neutrale Nederlandse 
hemel dreef. 
Uiteraard ontbreekt in deze studie een 
diepgaande analyse van de Joodse raad 
niet, net zomin als de collaborerende rol 
van vele hogere ambtenaren, zoals die 
onder de secretarissen-generaal, de Hoge 
raad, de politie en spoorwegen met alle 
verschrikkelijke consequenties voor het 
joodse volksdeel vandien. ook meer dan 
een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog 
blijft het lezen van dit boek een verontrus-
tende ervaring, want de kern is universeel: 
de mythes die we tegen beter weten in, in 
stand proberen te houden, omdat de waar-
heid te beschamend is. 

Van der Zee’s bijdrage aan de ontmythologi-
sering van het Wilhelminische barmhartig-
heidmago is verhelderend en pijnlijk.
- NRC Handelsblad -

Nanda van der Zee GeSCHieDeNiS
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De Grote oorlog wekt nog altijd verwondering en afgrij-
zen. en dus fascinatie. ook na bijna �00 jaar zijn de litte-
kens in het landschap zichtbaar, al moet je er soms wel op 
gewezen worden door mensen uit de streek. Die mensen 
komen in dit boek in beeld en aan het woord. op velerlei 
wijze houden deze ‘slagveldbewoners’ zich bezig met de 
oorlog die hun regio verwoestte. Van het inrichten van een 
eigen museumpje tot het gieten van soldaatjes uit omge-
smolten loden shrapnelballetjes. Monumenten en begraaf-

plaatsen zijn geen littekens maar plaatsen 
om de gesneuvelden en vermisten te ge-
denken, vaak strak vormgegeven en soms 
zo idyllisch dat je de architecten bijna van 
oorlogsverheerlijking zou beschuldigen. 
De prachtige foto’s in dit boek geven hier-
op een eigen kijk.

Marco Magielse GeSCHieDeNiS
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Epos Europa
Europese Canon-momenten die beslissend waren voor ons continent

bestaat er een verrassender maar ook di-
verser werelddeel dan europa? 

Waarschijnlijk niet. Nergens is de ge-
schiedenis zo rijk geschakeerd als in het 
avondland. De rijke geschiedenis ging 
gepaard met opmerkelijke prestaties en 
ontwikkelingen, maar natuurlijk ook 
met vreselijke tegenslagen en verschrik-

kingen in oorlogstijd. De auteur neemt u mee langs de 
vele breukvlakken van onze geschiedenis, want europa 
is inmiddels een thuisbastion van allen geworden. Des 
te belangrijker is dat we het verleden kennen van ons 
werelddeel, waarvan de historie zich enerzijds laat lezen 
als een rijke culturele geschiedenis en anderzijds ons ook 
met hemeltergende verschrikkingen confronteert.
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el ferrol was tegen het einde van de �9e eeuw een kleine 
havenstad in Galicië met zo’n tweeëntwintigduizend 
inwoners, waarvan de meeste mannen dienden bij de 
marine. filips V, de eerste Spaanse koning uit het huis 
bourbon, had het vissersplaatsje in �724 gekozen om 
er een marinebasis aan te leggen. Koning Carlos iii liet 
er de scheepwerven en de vestingmuren bouwen. Sinds 
�87� bevond zich in het stadje ook de zeevaartschool. 
in de calle María de ferrol werd uit op 4 december�894 
francisco franco de bahamonde geboren. Dit was de 
eerste connectie tussen franco en het Spaanse vorsten-

huis. Maar de stormachtige opkomst van 
franco, gedragen door een verschrikke-
lijke burgeroorlog, bracht franco in het 
centrum van de macht. een ingewikkel-
de machtsverhouding met het konings-
huis was het gevolg. adrian Stahlecker 
legt in dit boek deze wonderlijke relatie 
bloot. Stahlecker schreef eerder o.a. een 
biografie over roman Polanski en romy 
Schneider, alsmede vele andere boeken. 

adrian Stahlecker GeSCHieDeNiS
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Geld corrumpeert. Dat is de conclusie als men het boek 
van Henk Jurgens tot zich neemt. reeds eerder in Vluch-
ten via het Vaticaan, sneed Jurgens heilige huisjes aan in 
zijn boeken. Destijds over de rol van de Katholieke Kerk 
bij de vlucht van nazi’s naar Zuid-amerika. Nu gaat het 
over het politieke klimaat in de jaren 20, 30 en 40 en 
de samenwerking tussen amerikaanse bedrijven en Hit-
ler-Duitsland. onder andere werpt Jurgens licht op de 
wonderlijke relatie tussen het imperium rockefeller en 
iG farben, de Duitse industriële gigant die nauw ver-
bonden was met de diepste belangen van het Derde rijk. 

Dat geld de wereld regeert mag blijken 
uit het feit dat iG farben baas baron von 
Schnitzler direct na de oorlog werd gear-
resteerd, maar direct na zijn veroordeling 
in Neurenberg weer vrijkwam omdat hij 
‘onmisbaar’ zou zijn voor de economie. 
Geld stinkt, en niet zo’n beetje ook, als 
we Henk Jurgens moeten geloven. een 
boek dat ogen opent.

Henk Jurgens GeSCHieDeNiS

Amerikaanse bedrijven, Nederlandse kornuiten en Hitlers oorlog 
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Vluchten via het Vaticaan
Waarom Pius XII niet Zalig verklaard wordt 

aan de hand van officiële regeringsrap-
porten, gepubliceerd onderzoek, kranten-
artikelen en verslagen van amerikaanse 
geheim agenten beschrijft Henk Jurgens 
(�942) gedetailleerd de vluchtroute van 
oorlogsmisdadigers naar argentinië en 
de Verenigde Staten en de hulp die het 
Vaticaan hierbij bood. De houding van 
het Vaticaan wordt beschreven in zijn 
politieke en historische context, net als 
de vele netwerken die in de chaos van 

de oorlog en de Duitse capitulatie het verdwijnen van 
misdadigers en het verdonkeremanen van zeer veel geld 
mogelijk hebben gemaakt. Henk Jurgens geeft een ont-
hullende blik in een van de geheimste aspecten van de 
Tweede Wereldoorlog.

Henk Jurgens studeerde algemene politieke en sociale 
wetenschappen aan de Universiteit van amsterdam. eer-
der verschenen van hem bij Uitgeverij aspekt ‘De cultu-
rele revolutie in Wenen’ en ‘Kind van verzet’.
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in juni �973 overleed op 84-jarige leeftijd in zijn huis op 
den akker te blaricum de charismatische Willem Vogt, 
journalist, wetenschapper en grondlegger van de aVro. 
Kort daarvoor had Thomas leeflang nog een lang inter-
view met hem voor het weekblad Accent. Het laatste vraag-
gesprek waaraan Vogt zijn medewerkig verleende. in dat 
interview noemde een nog strijdvaardige Vogt de VPro 
‘een met benzine overgoten boeddhistische monnik die 
z’n lucifers is vergeten’, de NoS ‘een onmogelijk insti-
tuut’ en het gehele omroepbestel ‘absurd en belachelijk’. 
Willem Vogt wilde het artikel beslist vóór publicatie lezen. 

De vraag hoe hij na al die jaren terugkeek 
op de eerste maanden van de bezetting 
(Vogt zou op 2� mei �940 joods personeel 
hebben ontslagen) en de periode direct na 
de bevrijding (hem werd collaboratie ver-
weten), die haalde hij door. Tegelijkertijd 
sneuvelde zijn korte reactie daarop: ‘ach, 
we waren uit op zelfbehoud. laat ik het 
daar bij laten.’ 
Historici lieten het er inmiddels niet bij. 
lou de Jong, Marnix Koolhaas, Huub 
Wijfjes, Hans van den Heuvel en last but 
not least onderzoeksjournalist Dick Ver-
kijk kwamen elk met doorwrochte studies 
over de Nederlandse radio onder natio-
naal-socialistisch bewind. Willem Vogt is 
daarin prominent aanwezig maar de au-
teurs lijken het onderling niet eens over 
zijn ‘houding’ en beweegredenen. Diverse 
‘zuiveringscommissies’ evenmin. 
Thomas leeflang bestudeerde niet alleen 
vrijwel alles wat er over Willem Vogt is 
gepubliceerd, hij verrichtte ook het no-
dige aan research, onder meer via notulen 
van de radio raad, verhoorrapporten van 
de Netherlands War Crime Commision, 
dossiers van het bijzonder Gerechtshof 
en documenten uit het Historisch archief 
van de Nederlandse omroep. 

Thomas leeflang GeSCHieDeNiS

Willem Vogt
Commandant van Houtrust 
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eerder verschenen

Zijn conclusie: Willem Vogt was geen 
antisemiet en stond niet achter het nati-
onaal-socialistische ‘gedachtengoed’. 
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Vandaag Geen Koud Water is het boeiende verslag van de 
dagelijkse persoonlijke ervaringen en overpeinzingen van 
de auteur tijdens zijn verblijf en werk in Guiné-bissau 
tussen 2004 en 20�0. Hij geeft daarbij ruim aandacht 
aan de politieke en sociale alledaagse werkelijkheid, 
waaraan niet te ontkomen is in dat land, dat sinds haar 
onafhankelijkheid geplaagd wordt door binnenlandse 
onrust en politiek geïnspireerd geweld. Hij beschrijft 
daarnaast niet alleen zijn ervaringen als ontwikkelings-
werker en meelevende stad- en buurtbewoner maar ook 
zijn vriendschap met enkele jongens. Zijn beschrijvin-

gen in dagboekvorm zijn informatief, 
soms onthutsend en dikwijls hilarisch. 
op een manier die het plezier in het ver-
tellen verraadt gunt hij de lezer een ver-
rassende en persoonlijke kijk op een deel 
van afrika en op de dagelijkse praktijk 
van ontwikkelingssamenwerking.

rené Gussenhoven (Den Haag, �950) 
studeerde Psychologie en Portugese Taal 
- en letterkunde aan de Universiteit van 
amsterdam.

rené Gussenhoven reiSVerHaleN

Vandaag geen Koud Water
dagboek Guiné-Bissau 2004-2010
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ad van SchaikreiSVerHaleN

sri Lanka
Een dictionnaire amoureux

Hoe komen Delftsblauwe tegels met af-
beeldingen van adam en eva op de vloer 
van de boeddhistische tempel ridi Vihira 
in het binnenland van Sri lanka? Waar-
om werd het VoC-fort Katuwane verge-
ten en overwoekerd door tropisch woud? 
Hoe groeide de Nederlandse boeddhisti-
sche monnik olande ananda uit tot de 
bekendste meditatieleraar van Sri lanka? 
en griezel mee als de auteur �000 meter 
in de diepte kijkt aan het eind van de we-

reld en bezoek met hem in Peradeniya de oudste botani-
sche tuin van azië. 

De wereld is vergeten hoe bijzonder Sri lanka is. 
al vanaf �976 schrijft journalist ad van Schaik over dit 
bijzondere eiland dat hij ontelbare malen bezocht om te 
berichten voor De Telegraaf, Tros Radio en azie-Maga-
zine. Het werd tijd voor een dictionnaire amoureux.
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léon Degrelle (�906-�994) was en is zonder twijfel de meest 
bekende belgische collaborateur tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. ook op europees vlak geniet deze roemruchte oor-
logsheld enige vermaardheid. in maart �944 kreeg hij uit 
handen van Führer Hitler het ridderkruis overhandigd. al 
voor de oorlog deed Degrelle op politiek vlak van zich spre-
ken. Met zijn rex-partij, een afscheuring van de belgische 
katholieke partij, wist hij bij de parlementsverkiezingen van 
mei �936 uit het niets in eenmaal 2� kamerzetels te beha-

len. Na de oorlog slaagde hij erin om uit 
handen van justitie te blijven.
in zijn nieuw te verschijnen boek schetst 
Pieter Jan Verstraete een indringend por-
tret van het omstreden leven van le chef.

Pieter Jan Verstraete bioGrafiereeKS 

Léon Degrelle 
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Wim Eijk 
Aartsbisschop en opvolger van Willibrord 

Wie is Wim eijk, de in 2007 voor velen 
als een verrassing benoemde aartsbis-
schop van Utrecht? in deze eerste biogra-
fie van de in �953 in Duivendrecht ge-
boren Willem Jacobus eijk wil bert van 
Nieuwenhuizen, oud-redacteur opinie 
van het Utrechts Nieuwsblad, de herder 
van de ca. vijf miljoen Nederlandse ka-
tholieken, nader aan een breed publiek 
voorstellen. aartsbisschop eijk, opvolger 
van Willibrord en tredend in de voetspo-
ren van illustere namen als De Jong en 

kardinaal alfrink, is een opmerkelijke persoonlijkheid. 
Hij is afgestudeerd medicus en koos na zijn medische 
studie voor het priesterambt. Die boeiende combinatie 
levert interessante standpunten wat betreft de ethiek op. 
Deze biografie gaat daarop in, evenals de wijze waarop 
deze bewoner van het aartsbisschoppelijk Paleis in 
Utrecht de Nederlandse Kerkprovincie leiden wil. Daar-
naast belicht dit boek ook vooral de mens Wim eijk, zijn 
leven en zijn opvattingen. Uiteraard wordt in dit boek 
niet voorbijgegaan aan de stormen die rooms-Katho-
lieke Kerk momenteel teisteren.
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Maarten Tromp, de grote overwinnaar op de Spanjaar-
den bij Duins (�639), werd dodelijk getroffen in de slag 
bij Terheijde (�653). Ik heb gedaan, houdt goeden moed! 
waren zijn beroemde laatste woorden. Tromp is dan ook 
één van Nederlands meest beroemde zeehelden. Hij was 
een natuurlijke leider, die ijverde voor de leefomstandig-
heden van zijn bemanning. ook was hij een echt ge-
voelsmens. Het levert hem terecht als eerste de onsterfe-
lijke bijnaam Bestevaer (grootvadertje) op. enkel Michiel 
de ruyter mag na hem die titel nog dragen. Het geeft 
eens te meer aan hoe belangrijk deze zeeheld voor de 

Nederlandse marine is geweest. Maarten 
Tromp. Bestevaer! volgt de heldendaden 
van Tromp op de voet en brengt deze 
charismatische vechtjas volledig tot le-
ven! Met deze biografie levert Graddy 
boven wederom een bijdrage aan de be-
schrijving van onze rijke maritieme ge-
schiedenis.

Graddy boven bioGrafiereeKS 

Maarten tromp 
Bestevaer! 
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piet Hein
De held van Matanzas
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Na Jacob van Heemskerck (�567-�607) 
en Jochem Swartenhondt (�566-�627) 
is Piet Hein de derde in de rij van grote 
Nederlandse zeehelden. Het boek Piet 
Hein. De held van Matanzas volgt de 
roemrijke carrière van een markant zee-
schuimer, die zowel in de West als in de 
oost actief is geweest. Daarnaast wordt 
Piet Hein nadrukkelijk als mens beschre-
ven. een man van eenvoudige komaf, 
die via omwegen tot de hoogste regionen 
binnen de Nederlandse marine door-

dringt. een zeeheld uit Delfshaven. Zonder opsmuk, 
wars van etiquette, franje en officiële gelegenheden, het 
liefst opererend in betrekkelijke anonimiteit tussen zijn 
manschappen, een zeeheld met een grote naam. 

Van de hand van de auteur verscheen eerder bij aspekt 
Keizer Wilhelm II, Admiraal van de Atlantische Oceaan.
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Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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NoN-fiCTie bioGrafiereeKS 

Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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Onder redactie van Dr. Perry Pierik
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aan de vooravond van de franse revolutie zaagde rome 
de poten onder haar tafel vandaan. onder druk van 
handelsbelangen, de vrijmetselarij en de ideeën van de 
Verlichting dwongen de katholieke kroondragers paus 
Clemens XiV de Sociëteit van Jezus te liquideren. Die 
klap zou de Kerk niet meer te boven komen, en voortaan 
zou zij dansen naar de pijpen van de Staat. Van de ene 
op de andere dag waren de soldaten van de heilige ridder 
ignatius van loyola personae non grata. Ze werden gear-
resteerd, in de gevangenis geworpen, terechtgesteld, zo 
ze niet vluchtten naar Skandinavië of rusland. Volgens 
een legende zouden ze de stichters zijn geweest van het 

onbereikbare hemelse Himalaya-rijkje 
Shangri la.
ooit bloeide er in het hart van Zuid ame-
rika een voortuin van Christus’ konink-
rijk op aarde. Honderdvijftig jaar lang, 
bijna de hele zeventiende en achttiende 
eeuw, heeft er een communistische uto-
pie bestaan waar de felste vijanden van 
de Kerk, zoals Montesquieu, Voltaire 
en Karl Marx, de grootste bewondering 
voor hadden. 
Tegen de achtergrond van de europese 
intriges schetst robert lemm een stuk 
geschiedenis dat bepalend is geweest 
voor de opkomst en ondergang van het 
christendom als sociale factor.

robert lemm is de auteur van o.a. een 
Geschiedenis van Spanje(2005), Maria 
haar geheime evangelie (2008), Paus Be-
nedictus XIV en de opkomst van Eurabia 
(2007), Swedenborg (2006), De kruisgang 
van het christendom (2000). in �979 ont-
ving hij de Martinus Nijhoff Prijs voor 
zijn vertalingen van latijns-amerikaanse 
literatuur. onlangs verscheen er van zijn 
hoofdwerk, De innerlijke biografie van 
Jorge Luis Borges, een vertaling in het 
Spaans onder de titel Borges como filósofo.

robert lemm GeSCHieDeNiS 

De Jezuïeten
hun opkomst en ondergang 
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Jelle breuker CUlTUUrGeSCHieDeNiS 

Middeleeuwse Franse tuinen 
hun geschiedenis, hun hedendaagse staat 

in de Middeleeuwen zal frankrijk wel-
licht een paar duizend klooster- en kas-
teeltuinen hebben gekend, die bijna alle 
zijn verdwenen. De eerste kloostertuinen 
zijn al in de vroege Middeleeuwen aan-
gelegd. alle kloostertuinen vonden hun 
bestaansrecht in de bijbel. Zowel de tui-
nen, de tuininrichting als veel planten 
hadden een grote religieus symbolische 
waarde. 
De aanleg en inrichting van de kasteel-
tuinen waren vooral geïnspireerd door 
de franse hoofse en ridderliteratuur. 
Voorbeelden zijn het roelantslied en de 
roman van de roos. ook stonden andere 
adellijke tuinen model en waren er in-
vloeden uit het Heilige land. 
Naast een uitgebreide inleiding bevat dit 
boek concrete beschrijvingen van negen-
entwintig nieuwe middeleeuwse tuinen 
in frankrijk. Ze liggen op oorspronke-
lijke, prachtige locaties. bijna zonder uit-

zondering zijn ze na �970 aangelegd door bevlogen parti-
culieren en overheden. aan de orde komen geschiedenis, 
ligging, architectuur en plantencollectie. Per tuin worden 
enkele geneeskrachtige, rituele of symbolische planten 
belicht. ongeveer tweehonderd foto’s, ook van middel-
eeuwse miniaturen, verbeelden de tekst.
De beide uitvoerige plantenregisters vermelden de plan-
tennamen in het Nederlands, frans en latijn.
Het boek is zowel een naslagwerk als een reisgids. Het is 
in het Nederlandse taalgebied volstrekt onvergelijkbaar. 
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Dit opzienbarende boek beschrijft de zoektocht van de 
auteur naar de rituelen rond Sinterklaas, die hem fasci-
neren en verbazen. er klopt iets niet aan deze feesten. 
Het begint er al mee dat er twee namen zijn: Sinterklaas 
en Sint Nicolaas. De grijsaard op een wit paard die op 
mythische wijze over de daken rijdt en via de schoor-
steen geschenken in schoenen gooit, beeldt een roomse 
bisschop uit, rond 300 geboren in Zuid-Turkije. Maar 
zijn gedrag, gevolg en zelfs zijn naam wijzen op veel ou-
dere invloeden. in Nederland wordt hij vergezeld door 
een zwarte domme ‘knecht’, gekleed in een �7e eeuws 
pagekostuum, voorzien van een takkenroe, waarmee hij 
enkele decennia geleden kinderen achtervolgde en iets 
langer geleden nog sloeg. 
De auteur gaat letterlijk op onderzoek uit en reist geschie-
denis en heden van de Sint achterna. Hij belandt op tot 
voor een eeuw geisoleerde plekken in europa. eilanden 
en hoge bergdalen, waar hij midden in primitieve riten te-
recht komt, waaraan Sint Nicolaas soms slechts zijdelings 
deelneemt of alleen in naam. figuren die een soortgelijke 
rol spelen als Zwarte Pieten, zijn hier bokken. angstaan-
jagende duivels, die kinderen ontvoeren. op andere afge-
legen plekken worden primitieve demonische figuren zelf 
Sint Nicolazen genoemd. Zowel zij als de duivels slaan 
er de meisjes. De jongens zijn er omheen verwikkeld in 
rituele vechtpartijen die doen denken aan het baltsgedrag 
van bokken en herten. in een oeroude rite in europa ziet 
hij mannen dansen met geweien op het hoofd, als ‘De 
Sjamaan’, op een �5.000 jaar oude rotstekening in een 
grot in de Dordogne.
De auteur kreeg nationale bekendheid als een van de 
mensen achter het TV-programma Paradijsvogels. 

arnold Jan Scheer GeSCHieDeNiS

Wild geraas 

iSbN-�3: 978-90-59��-90�-7
Nur 680
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 228 pagina’s
Paperback € �9,95
al verschenen

Onderhoudend en bij vlagen heerlijk iro-
nisch. Houdt het midden tussen een op-
vallend soepel leesbaar wetenschappelijk 
onderzoek en een met lichte spot geschreven 
geschiedenisboek waarin Scheer zijn lezers 
vooral wijzer maakt. 
Noordhollands Dagblad 
zaterdag 8 november 2009 

Een persoonlijke zoektocht naar de duistere 
achtergrond van Sinterklaas
De Avonden, VpRO radio
vrijdag 27 november 2009

Altijd geloofd dat Sinterklaas een kin-
dervriend was? Dan raden we u niet aan 
om het boek Wild Geraas van Arnold-Jan 
Scheer te lezen.
De telegraaf, zaterdag
zaterdag �5 november 2009

De duistere kanten van de goedheilig man. 
Het parool
donderdag � december 2009
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arnold Jan Scheer GeSCHieDeNiS

Wild geraas 
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iSbN-�3: 978-90-59��-488-3
Nur 300
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang �72 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt februari 20��

De dag na hun huwelijk gaan de schrijver en zijn vrouw 
op huwelijksreis in een hemelsblauwe brommobiel. Dat 
is het begin van een avontuurlijke onderneming, want 
het autootje vertoont soms kuren. over wat je op zo’n 
ongewone huwelijksreis kunt meemaken wordt op sma-
kelijke wijze verslag gedaan. autowegen, snelwegen en 
rijwielpaden dienen vermeden te worden. rijdend over 
’s lands binnenwegen doorkruisen ze pittoreske dorpen 
over slingerweggetjes, door de polders, tussen weiden 
en akkerland. Zo rijden zij over een lange rechte bin-
nenweg met in de verte een hoge dijk. De schrijver zegt 

dat hij zo benieuwd is naar wat achter die 
dijk verscholen ligt. Dat onbekende land 
misschien, Slauerhoff’s eldorado, de ver-
vulling van onze dromen. Meestal ligt 
achter die dijk weer een andere dijk. Het 
gaat dus om het land ertussen: het hier en 
nu, waarin er zoveel, zo ontzettend veel 
te genieten valt. Want achter alle dijken 
die wij met onze geavanceerde technolo-
gie en onze problemen opwerpen ligt het 
avontuur. Zo’n reis samen te maken... in 
een brommobiel, dikwijls belaagd door 
haastige medeweggebruikers, maar ook 
soms vertederd nagezien. 

Karel Wellinghoff liTeraTUUr

Onthaasten per brommobiel 
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Karel Wellinghoff liTeraTUUr

Onthaasten per brommobiel 
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op �3 december 2009 kondigde de winter zich opeens 
aan. Het landschap veranderde snel in een witte deken. 
Vrijwilligers begonnen eten te verzamelen en uit te delen 
aan de dieren. Maar hoe zat het met de dierenbescher-
ming? Die gaf geen krimp. Men vond het niet nodig om 
in te grijpen en duizenden dieren stierven een tragische 
dood. anderen werden gered door particuliere initiatie-
ven. ondertussen groeit de bankrekening van de dieren-
bescherming van 80 naar 90 miljoen euro. De auteurs 

stellen terechte vragen over de politiek 
van deze organisatie. Waar was de die-
renbescherming tijdens de winter, de q-
koorts, het ruimen van varkens en ander 
dierenleed? een schokkend verhaal over 
de Hongerwinter van 2009.

ine Veen / Jean Thomassen NoN-fiCTie

Dierenbescherming of dierenleed 

iSbN-�3: 978-90-59��-69�-7
Nur 740
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 2�2 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt januari 20��
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Gerbrand Kip / Perry Pierik GeSCHieDeNiS

Hellehonden
en ander dierenleed 1914 - 1945 

Dit boek is een ode aan het dier in oor-
logstijd. bibliotheken zijn volgeschreven 
over het lijden der mensen, maar het dier 
is een vaak vergeten slachtoffer van het 
oorlogsgeweld. De historici Perry Pierik 
en Gerbrand Kip verzamelden de meest 
ontroerende, aangrijpende en schokken-
de foto’s van het dier in oorlogstijd. Paar-
den, honden, duiven en kamelen komen 

aan bod, in de periode �9�4 - �945. Het is indrukwek-
kend te zien hoe soldaten hun gesneuvelde paarden in 
�939 nog begroeven. later, toen de dood aan inflatie 
onderhevig was, was er voor dergelijk sentiment geen 
tijd meer. of de mensen deden zich te goed aan de kada-
vers van de trouwe viervoeters die hen dienden; oorlog 
of geen oorlog.

iSbN-�3: 978-90-59��-837-9
Nur 740
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 350pagina’s
Paperback € 22,95
Verschijnt oktober 20�0
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Het afgelopen jaar stonden de media bol van de verhalen 
over seksueel misbruik. Nederland reageerde geschokt. 
Hoe kan zoiets gebeuren? in dit waar gebeurde relaas 
laat Dré Simons (Geleen �957), via zijn hoofdpersoon 
Tommy het verhaal achter de schermen zien. Het is een 
aangrijpend verhaal waarin de meest duistere, verborgen 
patronen en gevolgen van misbruik in een jong leven 
duidelijk worden. Gevangen in zijn eigen geest is een 
verhaal over een kind dat ook psychisch en lichamelijk 
mishandeld werd. Tommy is een ongewenst kind en dat 

laat zijn moeder hem weten ook. Zijn 
ouders gingen scheiden toen hij drie jaar 
oud was. Voor die tijd had zijn moeder 
uit haat twee pogingen gedaan hem om 
het leven te brengen. Hij werd daarna uit 
voorzorg in een kindertehuis geplaatst 
waar echter een nieuw patroon van mis-
handeling en misbruik begon. Dit boek 
werpt in alle openhartigheid een blik in 
deze duistere keuken, maar vertelt ook 
over het pad van overleven naar leven, en 
de lange weg die de auteur moest gaan. 

Dré Simons NoN-fiCTie

gevangen in zijn eigen geest 

iSbN-�3: 978-90-59��-656-6
Nur 740
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 208 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt december 20�0
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S. a. fuente NoN-fiCTie

slaaf van je eigen gedachten

Slaaf van je eigen gedachten is het open-
hartige relaas van de auteur, die als 2 
maanden oude baby uit libanon werd 
geadopteerd. Het opgroeien gaat met 
vallen en opstaan en zet de toon voor 
later. openhartig beschrijft de auteur 
zijn problematische relatie met zijn va-
der, zijn negatief zelfbeeld en de emoties 
waarmee hij worstelt, hetgeen uiteinde-
lijk resulteert in een Obsessief Compul-
sief stoornis (oCS). De auteur laat zien 

hoe hij tot inzicht kwam in zijn eigen functioneren en 
schildert de weg terug omhoog. Het gevolg is een even 
authentiek als meeslepend levensverhaal dat de auteur 
met zijn lezers wil delen. inmiddels zijn de krachten in 
hem teruggekeerd en maakt hij zich in het boek op voor 
de finale, een weerzien met zijn land van herkomst. 

iSbN-�3: 978-94-6�53-008-0
Nur 740
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang �82 pagina’s
Paperback € �8,95
Verschijnt februari 20��
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Geen intiemer moment tussen ouder en kind als het 
moment kort voor het slapen gaan. Vooruit, nog een 
verhaaltje dan. Geen onderwerp spreekt meer tot de 
verbeelding dan het dierenrijk. auteur anco Mali, be-
kend van eerdere aspekt uitgaven, kent de weg naar het 
kinderhart en oor. De verhalen van het dierenbos zijn 
dan ook ontstaan uit vertelsels aan haar eigen vijfjarige 
kleindochter anouk. in briefvorm zijn ze hier gebundeld 
en geïllustreerd. anco en anouk hopen dat alle voorle-
zers en kinderen er net zo veel plezier aan beleven als zij 
destijds!

anco Mali KiNDerboeK

Het Dierenbos 

iSbN-�3: 978-94-6�53-003-5
Nur 200
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 84 pagina’s
Paperback € �2,95
Verschijnt oktober 20�0
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Gerben Gradesz Hellinga JeUGDboeK

De weg naar suckersville
Pioniers in het land van de onbegrensde mogelijkheden 

Het werd doodstil in de gelagkamer. 
Toen klonk er geschuif, gekraak en gerin-
kel. De andere eters en slapers in het lo-
gement ontruimden het centrale gedeelte 
van de zaal alsof ze popelden om een leuk 
gevecht te kunnen zien. In een mum van 
tijd was er een grote ruimte vrij. Peter 
liep naar het midden, trok zijn wambuis 
uit en gooide dat naar Jeff. Met gebalde 
vuisten draaide hij zich naar zijn tegen-
stander, die nu ook in de vrije ruimte 
was gaan staan en Peter spottend aan-
keek. ‘Wat wil jij met die vuisten? Dacht 
je dat we een partijtje gaan stoeien? Het 
gaat om een duel man! Pak je mes en 
vecht als een kerel!

TiJD VaN HaNDeliNG: �830 – �832
Patrick Maloney, de zoon van een krui-
denier in een straatarm iers dorpje, 
emigreert met zijn ouders en zijn zusje 
naar de Verenigde Staten. Vanuit een 

ander deel van ierland emigreren met hetzelfde schip 
ellen o’brien en haar familie en Charles Malleson, de 
verwende corrupte zoon van een britse landeigenaar. 
Dan volgt er een spannende en ruwe tocht dwars door 
Noord-amerika…

Gerben Graddesz Hellinga beschrijft met veel passie en 
oog voor detail de avonturen van verschillende jonge 
mensen die allen op zoek zijn naar een eigen plek in de 
Nieuwe Wereld.

iSbN-�3: 978-90-59��-988-8
Nur 280
formaat �3,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang �92 pagina’s
Paperback € �4,95
Verschijnt oktober 20�0
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bestaat er een geografische plek op deze aarde zo mooi 
en mystiek als britain? Niet voor niets doet alleen dit 
woord al veel reisharten sneller kloppen.

in deze bundel, die regelmatig verschijnt, staan liefheb-
bers en kenners stil bij Groot-brittannië. De bijdra-
gen richten zich op verschillende terreinen, zoals haar 
geschiedenis, landschap, steden, bewoners, cultuur, 
literatuur, film, mystiek, actualiteit en excentriciteit. 
britain overstijgt dus het reisboek, maar is een reis naar 

het leven in en het begrip van britain 
zelf. een ode aan een magische plaats 
op aarde, waar jaarlijks miljoenen men-
sen naar op reis gaan. 

iSbN-�3: 978-90-59��-7�8-�
Nur 680
formaat �5,5 x 2�,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 250 pagina’s
Paperback € �9,95
reeds verschnen

Wim Huijser en Perry Pierik NoN-fiCTie

Britain i
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Wim Huijser en Perry PierikNoN-fiCTie

Britain ii

in het najaar van 2009 verscheen de 
eerste uitgave van het Jaarboek Britain. 
Volgens Trouw een ‘boek voor anglofielen 
die net als de samenstellers van mening 
zijn dat er geen geografische plek op 
aarde bestaat die zo mooi, mystiek en 
rijk aan historie is als Groot-brittannië’. 
in de essaybundel wordt geen onderwerp 
geschuwd. in de eerste uitgave was er 

aandacht voor Thomas becket, William Shakespeare, the 
Queen-Mother, George formby, Dartmoor, het engelse 
voetbal, de engelse landschapstuin en de graalcultus. 
Deze tweede uitgave zal ook weer uiteenlopende 
bijdragen bevatten van o.a. Marco Daane, Thomas 
leeflang, Peter bierhaus, Dick Zoet, Jean Thomassen, 
Guus bauer en anco Mali. een aanrader voor iedereen 
met een brede belangstelling voor alles wat met Groot-
brittannië te maken heeft.

iSbN-�3: 978-90-59��-944-4
Nur 680
Geïllustreerd
formaat �5,5 x 23,5 cm
omslag aspekt Graphics
omvang 250 pagina’s
Paperback € �9,95
Verschijnt november 20�0
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Zevende bulletin 978-90-59��-309-�
achtste bulletin 978-90-59��-28�-0
Negende bulletin 978-90-59��-253-7
Tiende bulletin  978-90-59��-502-6
elfde bulletin  978-90-59��-648-�

aSPeKT bUlleTiN TWeeDe WerelDoorloG

Onder redactie van Perry Pierik en Bert van Nieuwenhuizen

eerste bulletin  978-90-75323-52-8
Tweede bulletin 978-90-75323-88-7
Derde bulletin  978-90-59��-006-9
Vierde bulletin  978-90-59��-032-8
Vijfde bulletin  978-90-59��-�76-9
Zesde bulletin  978-90-59��-�09-7
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De Grote oorlog Deel � iSbN 978-90-59��-026-7

De Grote oorlog Deel 2 iSbN 978-90-59��-�87-5

De Grote oorlog Deel 3 iSbN 978-90-59��-2�7-9

De Grote oorlog Deel 4 iSbN 978-90-59��-�89-9

De Grote oorlog Deel 5 iSbN 978-90-59��-�99-8

De Grote oorlog Deel 6 iSbN 978-90-59��-220-9

De Grote oorlog Deel 7 iSbN 978-90-59��-230-8

De Grote oorlog Deel 8 iSbN 978-90-59��-�52-3

De Grote oorlog Deel 9 iSbN 978-90-59��-232-2

De Grote oorlog Deel �0 iSbN 978-90-59��-242-�

De Grote oorlog Deel �� iSbN 978-90-59��-293-3

De Grote oorlog Deel �2 iSbN 978-90-59��-264-3

De Grote oorlog Deel �3 iSbN 978-90-59��-�85-�

De Grote oorlog Deel �4 iSbN 978-90-59��-534-7

De Grote oorlog Deel �5 iSbN 978-90-59��-630-6

De Grote oorlog Deel �6 iSbN 978-90-59��-649-8

De Grote oorlog Deel �7 iSbN 978-90-59��-650-4

De Grote oorlog Deel �8 iSbN 978-90-59��-65�-�

De Grote oorlog Deel �9 iSbN 978-90-59��-723-5

De Grote oorlog Deel 20 iSbN 978-90-59��-724-2

De Grote oorlog Deel 2� iSbN 978-90-59��-965-9

De Grote oorlog Deel 22 iSbN 978-90-59��-397-8

Alle delen: € 24,95 
 
(M.u.v. Deel 12: € 19,95)

aSPeKT De GroTe oorloG - eeN oVerZiCHT

De grote Oorlog Kroniek 1914-1918
Onder redactie van Hans Andriessen, Perry Pierik en Leo Dorrestijn 
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liTeraTUUr/fiCTie
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liTeraTUUr/fiCTie
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liTeraTUUr/fiCTie/NoN-fiCTie
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> zie ook: English editions

Aalten, Wim • Motorrijden zonder God
iSbN 978-90-59��-733-4 • € �9,95
Admirant, Maarten den • 
Hofpredikers van oranje
iSbN 978-90-59��-333-6 • € �7,95
Allan, Lennaart / Meijer, Willem, 
L. / Kraaijpoel, Diedrik • Niet alles 
is kunst
iSbN 978-90-59��-866-9 • € �9,95
Alofs, gerard • Jean eyckeleren de 
Heilig-land-Stichting
iSbN 90-75323-80-8 • € �6,95
Altena, Marion / sébastien van 
Haasteren • Zielstocht-Soul Survey
iSbN 978-90-59��-638-2 • € 24,95
Amerongen, Martin van • Het 
matrassengraf. Heine’s sterfbed
iSbN 978-90-59��-049-6 • € �6,95
Andriessen, J.H.J / Kip, gerbrand / 
pierik, perry / stam, Arthur •
iJzeren doodskisten. Het onderzeeboot 
wapen in de Eerste Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-377-0 • € �8,95
Andriessen, J.H.J. • Carl Heller. De 
oorlogsbrieven van een Unteroffizier
iSbN 978-90-59��-�97-4 • € 25,-
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel �
iSbN 978-90-59��-026-7 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 2
iSbN 978-90-59��-�87-5 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 3
iSbN 978-90-59��-2�7-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 4
iSbN 978-90-59��-�89-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 5
iSbN 978-90-59��-�99-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 6
iSbN 978-90-59��-220-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 7
iSbN 978-90-59��-230-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 8
iSbN 978-90-59��-�52-3 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel 9
iSbN 978-90-59��-232-2 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel �0
iSbN 978-90-59��-242-� • € 24,95

Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel ��
iSbN 978-90-59��-293-3 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel �2
iSbN 978-90-59��-264-3 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel �3
iSbN 978-90-59��-�85-� • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Ros, M. / 
pierik, p. • De grote oorlog. Kroniek 
1914-1918 • Deel �4
iSbN 978-90-59��-534-7 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / pierik, p. De 
grote oorlog. Kroniek 1914-1918 • 
Deel �5 
iSbN 978-90-59��-630-6 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ pierik, p. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel �6
iSbN 978-90-59��-649-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ pierik, p. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel �7
iSbN 978-90-59��-650-4 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ pierik, p. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �8
iSbN 978-90-59��-65�-� • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ pierik, p. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel �9
iSbN 978-90-59��-723-5 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ pierik, p. • De grote oorlog.
Kroniek 1914-1918 • Deel 20
iSbN 978-90-59��-724-2 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ pierik, p. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 2�
iSbN 978-90-59��-965-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, Leo 
/ pierik, p. • De grote oorlog. 
Kroniek 1914-1918 • Deel 22
iSbN 978-90-59��-397-8 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. • De mythe van �9�8
iSbN 978-90-59��-��8-9 • € 22,95 
Andriessen, J.H.J. • Keizer Wilhelm 
ii. Mythe en werkelijkheid.
iSbN 978-90-59��-498-2 • € 2�,95
Andriessen, J.H.J. • De andere 
waarheid. Een andere visie op het 
ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.
iSbN 978-90-59��-499-9 • € 24,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / pierik, perry • De eerste 
Wereldoorlog. Deel �.
iSbN 978-90-59��-767-9 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / pierik, perry • De eerste 
Wereldoorlog. Deel 2.
iSbN 978-90-59��-768-6 • € �9,95

Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / pierik, perry • De eerste 
Wereldoorlog. Deel 3.
iSbN 978-90-59��-769-3 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / pierik, perry • De eerste 
Wereldoorlog.. Deel 4.
iSbN 978-90-59��-770-9 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / pierik, perry • De eerste 
Wereldoorlog. Deel 5.
iSbN 978-90-59��-77�-6 • € �9,95
Andriessen, J.H.J. / Dorrestijn, 
Leo / pierik, perry • De eerste 
Wereldoorlog. Deel 6.
iSbN 978-90-59��-772-3 • € �9,95
Aris, Bernard J. • aad Nuis. 
Literator, beschouwer en 
cultuurpoliticus
iSbN 978-90-59��-688-7 • € �4,95
Aris, Bernard J. • afghanistan: it’s
a wild, wild world. Deel � (tot �989)
iSbN 978-90-59��-686-3 • € 24,95
Aris, Bernard J. • afghanistan: it’s a 
wild, wild world. Deel 2 (v.a. �989)
iSbN 978-90-59��-687-0 • € 24,95
Aris, Bernard J. • interview afghanistan
iSbN 978-90-59��-766-2 • € 24,95
Aristoteles • ethica Nicomachea
iSbN 978-90-59��-2�8-6 • € �6,95
Arosius, Theo • De geheimen van 
Gizeh. De mysterieuze betekenis van 
getallen
iSbN 978-90-59��-973-4 • € �8,9
arosius, Theo • Nostradamus
iSbN 978-90-59��-743-3 • € �8,95 
Asperen-de Boer, F.R.s. van • De 
frans-Duitse oorlogen. Een tragedie 
in drie bedrijven
iSbN 978-90-59��-567-5 • € 24,95
Baat, saskia van • Zomerzoet
iSbN 978-90-59��-0�0-6 • € �6,95
Bagchus, Niels• De koning van de 
kwetsbare kracht
iSbN 978-90-59��-�35-6 • € �9,95
Bakkenes, Bert • Morgen kan het 
te laat zijn
iSbN 978-90-59��-847-8 • € �9,95
Bakker, geeri • Het adoptieboek. 
Stap voor stap
iSbN 978-90-59��-460-9 • € �9,95
Bakker, geeri • opvoeden zonder 
angst
iSbN 978-90-59��-423-4 • € �7,95
Balen, Johan H.J. van • break-even. 
Deel �: De europese Unie in de wereld
iSbN 978-90-59��-474-6 • € �9,95
Balen, Johan H.J. van • break-even. 
Deel 2: De Nieuwe Wereldorde
iSbN 978-90-59��-484-5 • € �9,95
Balkenende, Jan peter • anders en beter
iSbN 978-90-59��-072-4 • € �4,95
Barbusse, H. • De hel
iSbN 978-90-75323-269 • € �4,95
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Bas, Jan de • Hervormd op wielen
iSbN 978-90-59��-�32-5 • € 22,95
Bas, Jan de • Wereldberoemd in 
Nederland. Wie is wie in de 20e eeuw
iSbN 978-90-59��-557-6 • € �9,95
Batenburg, Willem van • 
De condoom vertellingen
iSbN 978-90-59��-0�2-7 • € �8,95
Batenburg, Willem van • Het komt 
allemaal weer omhoog
iSbN 978-90-59��-324-4 • € �7,95
Bauer, guus • De lokkende diepte
iSbN 978-90-59��-�74-5 • € �6,95
Bauer, guus • Met stille trom vertrokken
iSbN 978-90-59��-434-0 • € �2,95
Bauer, guus • Met hangen en wurgen
iSbN 978-90-59��-546-0 • € �2,95
Bauer, guus / De poel, David • 
Kleine jongens in het groot
iSbN 978-90-59��-626-9 • € 9,95
Bauer, guus • De letterdief
iSbN 978-90-59��-527-9 • € �4,95
Bauer, guus • The Ska is The limit
iSbN 978-90-59��-566-8 • € 9,95
beckman, Karel, Karsten frank • De 
democratie voorbij
iSbN 978-90-59��-452-4 • €�0,95
Becker, Maurice • atatürk en 
Turkije’s weg naar europa
iSbN 978-90-59��-440-� • € 24,95
Becker, Maurice • recep Tayyip 
erdogan. Moslimdemocraat of Islamist
iSbN 978-90-59��-668-9 • € �6,95
Becker, Maurice • De laatste 
stuiptrekking van europa’s zieke 
man. Het Osmaanse rijk tijdens de 
Eerste Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-647-4 • € �4,95
Becker, Maurice • De Gouden eeuw 
iSbN 978-90-59��-746-4 • € �9,95
Ben-itto, Hadassa • anatomie van 
een vervalsing
iSbN 978-90-75323-948 • € 32,95
Berends, Frits • Te dicht bij de brug 
die voor anderen te ver was 
iSbN 978-90-59��-922-2 • € 22,95
Berends, peter • een andere kijk op 
de slag om arnhem
iSbN 978-90-59��-008-3 • € 26,95
Berends, peter • De eerste Slag om 
arnhem. De verdrijving van Napoleon’s 
troepen door het Pruisische leger
iSbN 978-90-59��-850-8 • € 22,95
Berg, Jaap van den • la vita italiana
iSbN 978-90-59��-694-8 • € �4,95
Berg, Jaap van den • De laatste bel
iSbN 978-90-59��-863-8 • €�9,95
Berg, Jaap van den Berg • Dronken 
depressies
iSbN 978-90-59��-47�-5 • € �9,95
Bergen, Leo van • een menslievende en 
nationale taak. Kolonialisme en het Rode 
Kruis in Nederlands-Indië 1870-1950
iSbN 978-90-59��-487-6 • € 26,95

Berkel, van Mw. M.A. van schaik • 
brieven uit Canada 
iSbN 978-90-59��-890-4 • € �9,95
Berkéwicz, Ulla • Zijn we gék 
geworden? Een vergelijkend
onderzoek naar fanatisme
iSbN 978-90-59��-�20-2 • € �8,50
Berveling, Jaco • Hebben is 
houden. Wat iedere verzamelaar en 
boekenliefhebber over zichzelf moet weten 
iSbN 978-90-59��-869-0 • € 2�,95
Bijlhout, philomena • Meer dan een dag
iSbN 978-90-59��-70�-3 • € �8,95
Bijlsma, Frans • raoul Wallenberg
iSbN 978-90-59��-342-8 • € �7,95
Blajan, Daniël • american football 
Touchdown
iSbN 978-90-59��-03�-5 • € �6,95
Blanken-spoor, Marianne • 
fluitenkruid
iSbN 978-90-59��-896-6 • € �5,95
Blitz, Eveline • ondergronds. 
Politieke roman
iSbN 978-90-59��-296-4 • € �4,95
Blitz, Eveline • Uit alle macht. 
Politieke roman
iSbN 978-90-59��-39�-6 • € �2,95
Blok, Vincent • rondom de vloedlijn
iSbN 978-90-59��-�02-8 • € 22,95
Blom, Robert J. • Het land van stille 
vogels
iSbN 978-90-59��-623-8 • € �4,95
Bloy, Léon • De ziel van Napoleon
iSbN 978-90-59��-238-4 • € �4,95
Bode, sarah • De modder van 
Haspengouw
iSbN 978-90-59��-�48-6 • € �5,-
Bode, Renée de • een gemiste kans. 
Het verhaal van een afstandsmoeder
iSbN 978-90-59��-578-� • € �7,95
Boef, Johan • Sharon
iSbN 978-90-59��-470-8 • € �6,95
Boekestijn, Arend Jan • De prijs van 
een slecht geweten. Waarom hulp in 
haar huidige vorm niet werkt
iSbN 978-90-59��-950-5 • € �7,95
Boer, Frits de • een na-oorlogse 
moord in mei �945
iSbN 978-90-59��-343-5 • € 22,95
Boer, Bert den / Wim Huijser • leef 
je verlangen
iSbN 978-90-59��-532-3 • € �2,95
Boer-Walhout, Marian den • De 
maan gaat met je mee
iSbN 978-90-59��-593-4 • € �6,95
Boersma, Frits • Caspar, de stenen man
iSbN 978-90-59��-265-0 • € �9,95
Boetzelaer, prof. Dr. Olaf van • 
Crises. een christen-democratische 
analyse en remedie
iSbN 978-90-59��-877-5 • € �0,95
Bolwerk, Robert A. • Gevangen in jezelf
iSbN 978-90-59��-962-8 • € �2,95

Bommel, Maarten van • Verborgen 
schaduw. De tabakshandelaar van 
Nikolajew
iSbN 978-90-59��-�24-0 • € �9,95
Booister, Jan • De clash aan de 
Coolsingel. De wegbereiders van Pim 
Fortuyn 
iSbN 978-90-59��-832-4 • € �7,95
Boon, Rudolf • een progressieve
conservatief. Edmund Burke als tijdgenoot
iSbN 978-90-59��-�47-9 • € �4,95
Boon, Rudolf • Wat is er gebeurd 
met ons culturele draagvlak?
iSbN 978-90-59��-727-3 • € �9,95
Boorman, ge • Het bloed der aarde; 
een olie- en gasbonanza in Marokko?
Dollars,macht en terreur
iSbN 978-90-59��-898-0 • € �8.95
Boorn, tom van den • 
bevrijdingskind. Zoektocht naar mijn 
echte ouders 
iSbN 978-90-59��-8�6-4 • € �8.95
Borgart, Ben • iguana 
iSbN 978-90-59��845-4 • € �6,95
Bos, Dennis • Willem iii, koning 
gorilla
iSbN 978-90-59��-��5-8 • € �4,95
Bos, Elisabeth • Dancrune van 
Witte Paarden
iSbN 978-90-59��-938-3 • € �8,95
Boudier-Bakker, i. • De straat
iSbN 978-90-75323-856 • € 9,95
Boudier-Bakker, i • een dorre plant
iSbN 978-90-59��-065-6 • € 9,95
Boudier-Bakker, i. • finale
iSbN 978-90-59��-00�-4 • € 9,95
Boudier-Bakker, i. • De klop op de deur
iSbN 978-90-59��-020-5 • € 24,95
Bouwman, Willem • bekeerd! 
Omwentelingen in vijfentwintig levens
iSbN 978-90-59��-037-3 • € �4,95
Boven, graddy • Keizer Wilhelm ii. 
Admiraal van de Atlantische Oceaan
iSbN 978-90-59��-652-8• € �8,95
Boven, graddy • Piet Hein 
iSbN 978-90-59��-834-8 • € �7,95
Boven, graddy • Diep onder zee. De 
geschiedenis van de onderzeeboot 
iSbN 978-90-59��-887-4 • € �8,95
Boven, graddy • Maarten Tromp 
Bestevaer !
iSbN 978-90-59��-698-6 • €�7,95
Boven, Rob van • De pijnparadox
iSbN 978-90-59��-495-� • € �7,95
Bozzolini-Jäger, Elsa • Het portret 
van Marchesana
iSbN 978-90-59��-55�-4 • € 22,95
Brabers, Jules / Rob Lemmens • 
luik, augustus �9�4 Zoektocht naar 
een vergeten slag
iSbN 978-90-59��-873-7 • € 22,95
Brand, Arthur • Het verboden 
Judas-evangelie en de schat van 
Carchemish
iSbN 978-90-59��-244-5 • € 22,95
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Brandenburg, Marjan • i am your man
iSbN 978-90-59��-92�-5 • € �8,95
Brader, toof, Oostveen, ireen • 
Haagse portretten
iSbN 978-90-59��-736-5 • € �7,95
Bregstein, philo • Het Sabbatjaar 
(4e druk) • 
iSbN 978-90-59��-437-� • € �8,95
Bregstein, philo • Gesprekken met 
Jacques Presser
iSbN 978-90-59��-42�-0 • € �4,95
Bregstein, philo • Jacques Presser
iSbN 978-90-59��-422-7 • € �6,95
Brekelmans, Alexander• Hiërarchie
iSbN 978-90-59��-935-2 • € �6,95
Brendel, Carel • Het verraad van 
links (2e druk)
iSbN 978-90-59��-754-9 • € �9,95
Bretonne, Restif de la • anti-Justine 
of de wellust der liefde
iSbN 978-90-59��-277-3 • € �6,95
Breuker, Jelle • Middeleeuwse 
franse tuinen
iSbN 978-90-59��-240-7 • € 24,95
Brink, J.H. van den • rondom de 
dood en bijna dood ervaringen
iSbN 978-90-59��-594-� • € �2,95
Broekman, Freek • alle waar is naar 
zijn tijd
iSbN 978-90-59��-27�-� • € 24,95
Broere, Ad • De menselijke economie
iSbN 978-90-59��-878-2 • € �7,95
Brongers, E.H. • Grebbelinie �940
iSbN 978-90-59��-083-0 • € 26,-
Brongers, E.H. • De slag om de 
residentie
iSbN 978-90-59��-�38-7 • € 24,95 
Brongers, E.H. • De gebroken 
vleugel van de Duitse adelaar
iSbN 978-90-59��-�62-2 • € 20,95 
Brongers, E.H. • De opmars naar 
rotterdam. deel �
iSbN 978-90-59��-249-0 • € �9,95
Brongers, E.H. • De opmars naar 
rotterdam. deel 2
iSbN 978-90-59��-259-9 • € �9,95
Brongers, E.H. • De opmars naar 
rotterdam. deel 3
iSbN 978-90-59��-269-8 • € �9,95
Brongers, E.H. • De opmars naar 
rotterdam • Cassette Deel �, 2 en 3
iSbN 978-90-59��-369-5 • € 49,50
Brongers, E.H. • De oorlog in Zuid-
limburg �0 mei �940
iSbN 978-90-59��-290-2 • € 22,95
Brongers, E.H. • afsluitdijk �940
iSbN 978-90-59��-�2�-9 • € 24,95
Brongers, E.H. • Generaal 
reynders. Een miskend bevelhebber
iSbN 978-90-59��-603-0 • € �9,95
Brongers, R. • Naar artis 
iSbN 978-90-59��-793-8 • € �6,95
Brouwer, Jaap Jan • Heinz Guderian 
Opkomst en ondergang van de Duitse 
Panzerwaffe
iSbN 978-90-59��-6�5-3 • € �9,95

Brouwer, Jaap Jan • Met rommel 
in Noord-afrika. Fotodagboeken van 
Siegfried Klein
iSbN 978-90-59��-6�4-6 • € 39,95 
vanaf � oktober 20�0 • € �9,95
Brouwer, Jaap Jan • Het grote graaien
iSbN 978-90-59��-63�-3 • € �6,95
Bruggencate, Ellen ten • Weg van 
mijn moeder
iSbN 978-90-59��-848-5 • € �8,95
Bruin, Bert de • israel en ik
iSbN 978-90-59��-728-0 • € �7,95
bruin, bert de • een veilig israël in 
een vrdig Midden-oosten z.o. CiDi 
informatiereeks
Buddingh’, C. • Mijn katten en ik
iSbN 978-90-59��-653-5 • € �4,95
Buurman, Margreet den • in de 
greep van Houdini
iSbN 978-90-59��-722-8 • € �7,95
Buurman, Margreet den • Duitse herfst
iSbN 978-90-59��-8�3-3 • € �8.95
Buurman, Margreet den • Thomas 
Mann Schrijverschap tegen de 
vergankelijkheid 
iSbN 978-90-59��-876-8 • € 22,95
Buurman, Margreet den • 
Wolfskers. Verhalenbundel
iSbN 978-90-59��-9��-6 • € �7,95
Buurman, Margreet den • 
Het goede in de mens Heinrich 
Mann een biografie 
iSbN 978-90-59��-7�7-4 • € 22,95
Buurman, Margreet • Het lübeck 
van de buddenbrooks Thomas Mann 
in Lübeck
iSbN 978-94-6�53-006-6 • € �8,95
Buwalda, piet • refuseniks
iSbN 978-90-59��-4��-� • € 22,95
Cameron, Rudsel • Het vergeten 
vak Waarom sociaal-emotionele 
vaardigheidstraining een vaste plek 
verdient in het onderwijs
iSbN 978-90-59��-969-7 • € �8,95
Carotta, Francesco • Jezus was 
Caesar. Over de Romeinse oorsprong
van het Christendom. Een onderzoek
iSbN 978-90-59��-645-0 • € 32,-
Chateaubriand • De melancholie 
van het graf
iSbN 90-59��-029-3 • € �4,-

CiDi-informatiereeks:

CiDi • Drie decennia CiDi. Een 
joodse stem die gehoord wordt
CiDi-informatiereeks
iSbN 978-90-59��-463-0 • € �2,95
CiDi • bruin, bert de• 
een veilig israël in een vredig 
Midden-oosten Een internationaal 
symposium in het Vredespaleis 
iSbN 978-94-6�53-002-8 • € �9,95

CiDi-informatiereeks

CiDi • Horst, pieter van der • De 
mythe van het joodse kannibalisme.
Ongecensureerde versie
CiDi-informatiereeks
iSbN 978-90-59��-�45-5 • € 9,95
CiDi • Ruben, Barry / Küntzel, 
Matthias e.a. • iran. Opkomst van 
een islamitische grootmacht
CiDi-informatiereeks
iSbN 978-90-59��-385-5 • € �2,95
CiDi • Kortenoeven, Wim • 
Hamas. Portret en achtergronden
CiDi-informatiereeks
iSbN 978-90-59��-294-0 • € �7,95
CiDi • praag, prof.H.M. van • 
Joden-haat en zions-haat. Een drama 
in vijf bedrijven 
CiDi-informatiereeks
iSbN 978-90-59��-795-2 • € �8.95
CiDi • smelik, Karel A.D. • De 
Protocollen van de Wijzen van Zion
iSbN 978-90-59��-403-6 • € �7,95
CiDi • soest, Aaldert van • oorlog 
op afstand? De betrokkenheid 
van Iran bij de terreurbewegingen 
Hezbollah, Hamas en Palestijnse 
Islamitische Jihad
iSbN 978-90-59��-583-5 • € �2,95
CiDi • Vergelijken met de 
Holocaust •
iSbN 978-90-59��-787-7 • € 9,95
Claerbergen, Willemke van • 
Natuurlijk zingen
iSbN 978-90-59��-3��-4 • € �8,95
Cleland, John • fanny Hill
iSbN 978-90-75323-�9� • € �4,95
Clemen, sam van • Konrad 
adenauer. Een biografie
iSbN 978-90-59��-8�8-8 • € 22,95
Coppes, Bob • bijna Dood 
ervaringen en wereldreligies
iSbN 978-90-59��-680-� • € �7,95
Cortés, Juan Donoso • Katholicisme, 
liberalisme, Socialisme
iSbN 978-90-59��-050-2 • € 22,95
Courage, pierre • De pornografische 
verleiding. Verslag van een leeservaring
iSbN 978-90-59��-704-4 • € �8,95
Cremer, C.C. • bomberjack
iSbN 978-90-75323-77� • € �9,95
Cremer, C.C. / Cremer, C. • 
Zwart ivoor 
iSbN 978-90-75323-924 • € �2,45
Crijnen, ton / Herbers ina •
een eigenzinnige NSb’er • Het 
bewogen leven van P.C. Callenfels, 
burgemeester van Vlissingen en Woerden
iSbN 978-90-59��-966-6 • € �9,95
Crum, Jan g. • Wat bewoog u? 
Gesprekken met mannen en vrouwen
uit het verzet.
iSbN 978-90-59��-504-0 • € 22,95
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Dejager, Jenny • een pauze voor passie
iSbN 978-90-59��-985-7 • € �7,95
Dentz, paul • Wees
iSbN 978-90-59��-580-4 • € �6,95
Dentz, paul • Uit naam van apollonia
iSbN 978-90-59��-7�0-5 • € �8,95
Dentz, paul • bizar
iSbN 978-90-59��-765-5 • € �9,95
Dentz, paul • Napoleon bonaparte 
in egypte
iSbN 978-90-59��-943-7 • € �9,95
Derix, Govert • De wereldomwandelaar
iSbN 978-90-59��-759-4 • € �9,95
Derks, Hans • Vieze oude mannen
iSbN 90-59��-064-� • € 32,95
Dessing, Martin • De euro-ramp 
treft ons allemaal
iSbN 978-90-59��-�70-7 • € �4,95
Devereaux, C. • Venus in india
iSbN 978-90-75323-566 • € �6,95
Dice, Raven • Het genot van een prooi
iSbN 978-90-59��-�64-6 • € �6,95
Diepenbroek, André • Klem in 
Tweestromenland. Christenen in Irak
iSbN 978-90-59��-659-7 • € �8,95
Dijk, Anneke van • Double-Trouble
iSbN 978-90-59��-8�5-7 • €�7.95
Dijkhuizen, guus • Dag van zure appels
iSbN 978-90-59��-852-2 • € �6,95
Dijn, Herman de • erkenning, 
gelijkheid en verschil. Burkelezing II
iSbN 978-90-59��-336-7 • € �2,95
Divani, Rico • Verbeter de wereld. 
Ontdek je Zelf
iSbN 978-90-59��-�95-0 • € �7,95
Doel, Theo van den • binnenhof �a
iSbN 90-59��-40�-9 • € 2�,95
Dokkum, itskje • Geschiedenis met 
paarden
iSbN 978-90-59��-572-9 • € �7,95
Doorn, p.A. van • Hoe we de aarde 
kunnen redden
978-90-59��-800-3 • € �8.95
Dostojevski, F.M. • De grootinquisiteur
iSbN 978-90-59��-089-2 • € �4,95
Doubek, Katja • lexicon van de 
belangrijkste aanslagen
iSbN 978-90-59��-�36-3 • € 26,95
Droste, Flip g. • Het verhaal van de 
kinderkruistocht
iSbN 978-90-59��-365-7 • € �4,95
Droste, Flip g. • Simon Stevin
iSbN 978-90-59��-524-8 • € �9,95
Dukker, Fred • Scheefgegroeid
iSbN 978-90-59��-82�-8 • € �7.95
Dulk, Cor den • De duw
iSbN 978-90-59��-762-4 • € �9,95
Dulk, Cor den • Gekkie. Het lopende 
stoeltje
iSbN 978-90-59��-809-6 • € 9.95
Dulk, Cor den • 404 cartoons. Met een 
inleiding over het bedenken van cartoons 
iSbN 978-90-59��-856-0 • € �9,95
Dumas fils, Alexandre • De dame 
met de camelia’s
iSbN 978-90-59��-�37-0 • € �5,-

Dumas, Vincent • De kannibaal van 
rotenburg
iSbN 978-90-59��-209-4 • € �2,50
Dumas, Vincent (red) • falanx 
Oorlogvoering in de klassieke oudheid
iSbN 978-90-59��-635-� • € �2,95
Dumas, Vincent • Panther
De ondergang v/h Duitse tankwapen
iSbN 978-90-59��-678-8 • € �2,95
Dumas, Vincent • Menseneters 
Kannibalisme
iSbN 978-90-59��-684-9 • € �2,95
Dütting, Hans: zie ook london, Jack
Dütting, Hans • Hugo Claus. 
De Reus van Vlaanderen
iSbN 978-90-59��-748-8 • € 24,95
Dütting, Hans • Profiel Harry 
Mulisch. Een bibliografische biografie
iSbN 978-90-59��-584-2 • € 24,95
Dütting, Hans • Wijn, vrouwen en 
plezier
iSbN 978-90-59��-6�2-2 • € �7,95
Dütting, Hans • Droog nu je 
tranen, niets is verloren
iSbN 978-90-59��-955-0 • € �6,95
Dütting, Hans • Jan Wolkers. 
De Rubens van de literatuur
iSbN 978-90-59��-643-6 • € 22,95
Dütting, Hans • Jan Cremer 
iSbN 978-90-59��-886-7 • € 29.95
Dütting, Hans • Het rijk der dromen
iSbN 978-90-59��-889-8 • € �7,95
Dütting, Hans • louter genot 
iSbN 978-90-59��-994-9 • € �9,95
Dütting, Hans • Cees Noteboom
iSbN 978-94-59��-732-7 • € 24,95
Dütting, Hans • Droom van een vlinder
iSbN 978 94-6�53-005-9 • €�2,95
E., Anna • Van Kanker naar Kanjer
iSbN 978-90-59��-604-7 • € �7,95
Eefting, Henk • De bijzondere 
rechtspleging �944-�952
iSbN 978-90-59��-528-6 • € 24,95
Egmond, C. van • De openbaring 
in de schoot van de Tao. Het denken
is God. Het geheugen is zijn profeet.
iSbN 978-90-59��-690-0 • € �7,95
Ellens-Maat, irma • Webmaskers
iSbN 978-90-59��-500-2 • € �4,95
Elst, Koenraad • Mahatma Gandhi 
iSbN 978-90-59��-735-8 • € �9,95
Elzen, Arthur van den • 
Koningsdrama in Mexico
iSbN 978-90-59��-925-3 • € 24,95
Endlich, Ben / Zee, Nanda van der 
Het amsterdams burgerweeshuys
iSbN 90-59��-0�9-6 • € �4,95
Endlich, Ben • burger-Weeshuys 
450 jaren
iSbN 978-90-59��-095-3 • € 36,95
Engelbertink, Ben • De engelen van 
Jacobus
iSbN 978-90-59��-43�-9 • € 22,95

Engelfriet, Bert • abraham zien. 
Israël gezien door schrijvers in het 
westen
iSbN 978-90-59��-353-4 • € 22,95
Enk, p.L. van • De opstand kwam 
uit de bergen
iSbN 978-90-59��-059-5 • € �2,95
Ernst, Els • Het Gebeurt!
iSbN 978-90-59��-204-9 • € �6,95
Ewijk, tom van • Maatschappij of 
haatschappij 
iSbN 978-90-59��-790-7 • € �4,95
Faber K.p.H. • De eerste koningen 
van Nederland
iSbN 978-90-59��-323-7 • € 22,95
Fontane, t. • Dolingen-dwalingen
iSbN 978-90-75323-35-� • € �4,95
Franco, Nicolo • De dwalende hoer
iSbN 978-90-59��-276-6 • € �6,95
Franssen, Marijke • Zonnige 
schaduw – MS in mijn leven
iSbN 978-90-59��-972-7 • € �7,95
Friesland, Jan van • De Verschijning
iSbN 978-90-59��-328-2 • € �2,50
Fuente, s.A. • Slaaf van je eigen 
gedachten
iSbN 978-94-6�53-008-8 • €�8,95
Funnekotter, Bart • ace
iSbN 978-90-59��-35�-0 • € 24,95
Galen, Jan van • Theun de Vries Een 
schrijversleven
iSbN 978-90-59��-582-8 • € 29,95
galen, Ruth E. van • Calmeyer. 
Dader of mensenredder
iSbN 978-90-59��-885-0 • € �8,95
geffen, Wim van • De katten van 
Cahors
iSbN 978-90-59��-797-6 • € �2,95
geffen, Wim van • bizarre doden 
iSbN 978-90-59��-868-3 • € �4,95
gelauff, peter • De verzwegen 
geschiedenis van de familie 
Manríquez
iSbN 978-90-59��-332-9 • € �7,95
gelre, Henk van • Mijn 
herwaardering van waarden
iSbN 978-90-59��-��2-7 • € 24,95
gerritse, Theo • De ploert Hans 
albin rauter en de correcte 
ambtenaar Wilhelm Harster
iSbN 978-90-59��-2�4-8 • € �4,95
gerritse, Theo • Van constitutioneel
monarch tot roofridder
iSbN 978-90-59��-235-3 • € 9,95
gerritse, Theo • Collaboreren voor 
een betere wereld. De memoires van 4 
Nederlandse nationaal-socialisten.
iSbN 978-90-59��-52�7 • € �4,95
gerritse, Theo en pierik, perry 
• De nieuwe elite van robert 
ley. NS-Ordensburg Vogelsang als 
vormingscentrum voor ‘arische
Herrenmenschen’
iSbN 978-90-59��-7�5-0 • € �4,95
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gerrits, Antonia • flitsen uit mijn leven 
iSbN 978-90-59��-835-5 • € 9,95
gerritsen, Hans • Historische 
verkenningen van Nieuw-Zeeland
iSbN 978-90-59��-289-6 • € 24,95
gerritsen, Hans • Sterren stralen 
overal. Zoektochten naar vroeger 
(Nederland – indonesië – Nieuw 
Zeeland: �940-�994)
iSbN 978-90-59��-587-3 • € 27,95
geysen, Cois • Magisch en mystiek 
engeland
iSbN 978-90-59��-364-0 • € �9,95
geysen, Cois • De oude wijsheid. 
Esoterisch erfgoed in België en Nederland
iSbN 978-90-59��-53�-6 • € �9,95
geysen, Cois • Krachtplaatsen en 
leylijnen in Vlaanderen
iSbN 978-90-59��-8��-9 • € 24.95
gieling, Wilco • Zusters op 
Schiermonnikoog
iSbN 978-90-59��-699-3 • € 24,95
gieling, Wilco • Seyss-inquart 
iSbN 978-90-59��-8�0-2 • €�9.95
giessen, Carin • Sonnevanck. 
Bruisende ontmoetingen in Wijk aan Zee
iSbN 978-90-59��-977-2 • € �8,95
gilst, A. van / Kooger, H. •
engelen, heiligen, noodhelpers
iSbN 978-90-75323-825 • € 22,95
gilst, A. van / Kooger, H. •
Kruisen, relieken en wonderen
iSbN 978-90-59��-035-9 • € �9,95
gilst, A. van/ Kooger, H. • Maria. 
Extase, bloed en tranen
iSbN 978-90-75323-276 • € �9,95
gilst, A. van/ Kooger, H. • Wallen, 
muren en afscheidingen. Een
bijzonder cultureel erfgoed
iSbN 978-90-59��-545-3 • € 22,95
gilst, A. van • Wijze vrouwen en 
godinnen
iSbN 978-90-75323-986 • € �9,95
gilst, A. van • De eeuwige ordening
iSbN 978-90-59��-398-5 • € 24,95
gilst, A. van • Midzomer in europa
iSbN 978-90-59��-473-9 • € 22,95
gilst, A. van • Herman Wirth
iSbN 978-90-59��-305-3 • € �4,95
gilst, A. van • Hitler als frontsoldaat
iSbN 978-90-59��-454-8 • € �4,95
gilst, A. van • De sagen van de 
vrouwenbergen
iSbN 978-90-59��-636-8 • € �9,95
gilst, A. van • Karel de Grote
iSbN 978-90-59��-702-0 • € 25,95
gilst, A. van • De weerwolf door de 
eeuwen heen
iSbN 978-90-59��-989-5 • € �9,95
goen, B. van der • Doodseskaders 
in Nederland
iSbN 978-90-75323-368 • € �4,95
goethe, August von • De laatste salto
iSbN 978-90-59��-373-2 • € �4,95

goote & sluyser • een plan van 
onbeschrijfelijke grootheid
iSbN 978-90-59��-507-� • € �7,95
gounod, Vincent • francois Mitterrand
iSbN 978-90-59��-747-� • € 45,00
graas, t. van der • lood om oud ijzer
iSbN 90-75323-58-� • € �9,95
grieken, Harry J. van • over leven 
in de melk
iSbN 978-90-59��-883-6 • € 22,95
gussenhoven, René • Vandaag geen 
koud water
iSbN 978-90-59��-982-6 • € �8,95
Haan, Frans de • Jean-Paul Sartre
iSbN 978-90-59��-344-2 • € �4,95
Haar, Marie-Thérèse ter • ruslands 
erfenis 
iSbN 978-90-59��-666-5 • € �7,95
Haar, Otto van der • Ulrike Meinhof
iSbN 978-90-59��-843-0 • € �8,95
Haasjes, Janet • String
iSbN 978-90-59��-462-3 • € �6,95
Haasjes, Janet • Hoge hakken op 
perron 7
iSbN 978-90-59��-245-2 • € �6,95
Hagen, Jaap • Nietzsches
weerklank in nazi-Duitsland
iSbN 978-90-59��-337-4 • € 28,50
Hakkert, Adriaan • Wel vergeven 
niet vergeten. Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-�46-2 • € 27,95
Hamersveld, Marcel van /
Klinkhamer, Michiel • Messianisme 
zonder mededogen.
iSbN 978-90-75323-320 • € �4,95
Hammink, Rob • Jodoh. Het zicht 
op liefde
iSbN 978-90-59��-620-7 • € �6,95
Hanneman, Marc / sjoerd Keulen 
/ Ronald Kroeze • Vals plat in de 
oeral. Een zoektocht naar de oostgrens 
van Europa 
iSbN 978-90-59��-785-3 • € 22,95
Harinck, george / Niemeijer,
Michiel (red) • ‘altijd de moeite 
waard’. Opstellen van G.J. Schutte
iSbN 978-9059��-�57-8 • € 24,95
Hartdorff, gerhard • Martin 
bril, leven en schrijven alsof het je 
overkomt 
iSbN 978-90-59��-942-0 • € �7,95
Harten, Jaap • Verzameld werk 
iSbN 978-94-6�53-009-7 • € 49,95
Hartman, Roland • een andere kijk 
op de wereld en onszelf 
iSbN 978-90-59��-�83-7 • € �7,95
Hartmans, Rob • Vaarwel dan! 
Intellectuelen en hun illusies
iSbN 978-90-75323-696 • € �9,95
Hartmans, Rob • lang leve 
de linkse Kerk en andere essays 
over politieke hersenschimmen, 
misverstanden en illusies
iSbN 978-90-59��-939-0 • € �6,95

Hayen, guido • God, geloof, 
geweld. Vrede op aarde voor de 
mensen van Goede Wil?
iSbN 978-90-59��-505-7 • € �9,95
Hayward, James • Mythen en 
legenden van de eerste Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-266-7 • € 22,95
Hayze, Jan de la • De strijd om het 
zwarte goud
iSbN 978-90-59��-559-0 • € �9,95
Heeffer, Wil • Tot elkaar veroordeeld 
iSbN 978-90-59��-970-3 • € �9,95
Heeresma jr, Heere • De held van 
Srebrenica • roman
iSbN 978-90-59��-262-9 • € �9,95
Heeresma jr, Heere • een echte jood 
als ik • roman
iSbN 978-90-59��54�-5 • € �7,95
Heesen, Hans / Jansen, Harry/
schilders, Ed • behoudens deze 
steen
iSbN 978-90-59��-086-� • € �9,95
Heijden, Chris van der • Monnik 
zonder God
iSbN 978-90-59��-066-3 • € �2,95
Heijden, Hein-Anton van der • De 
zomer van Godard
iSbN 978-90-59��-934-5 • € �8,95
Heijnsdijk, Denice en Jan • Knielen 
in de klei 
iSbN 978-90-59��-764-8 • € �9,95
Hellinga, gerben graddesz • De 
weg naar Suckersville
iSbN 978-90-59��-988-8 • € �4,95
Hemelrijk, pamela • Niemands 
knecht. Pamfletten uit het hemelrijk
1993-2002 (2e druk)
iSbN 978-90-59��-949-9 • € �8,95
Hemelrijk, pamela • Het rattengif-
schandaal
iSbN 978-90-59��-367-� • € �4,95
Hendriks, tommie • rouw en 
razernij om Caesar. De wraak van het 
volk voor een politieke moord
zonder weerga
iSbN 978-90-59��-295-7 • € �6,95
Herman, Margreet • Verhaal halen
iSbN 978-90-59��-384-8 • € 22,95
Herman, Margreet / Jeroen de Valk • 
Hot Mail
iSbN 978-90-59��-6�3-9 • € �6,95
Hermensen, sanne • Wildzang en 
eeuwige heimwee
iSbN 978-90-59��-882-9 • € �6,95
Hesemann, Michael • Hitlers religie
iSbN 978-90-59��-33�-2 • € 26,95
Hesse, Hermann • boccaccio
iSbN 978-90-59��-�66-0 • € �4,95
Hesse, Hermann • De kunst van het 
ouder worden (2e druk)
iSbN 978-90-59��-933-8 • € �6,95
Hesse, Hermann • De terugkeer
van Zarathoestra
iSbN 978-90-59��-044-� • € �2,95
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Hesse, Hermann • franciscus van
assisi
iSbN 978-90-59��-�27-� • € �3,50
Hesse, Hermann • Kleine
literatuurgeschiedenis
iSbN 978-90-59��-068-7 • € 22,95
Hesse, Hermann • De mooiste verhalen
iSbN 978-90-59��-�90-5 • € 24,95
Hesse, Hermann • Het geluk van 
de liefde
iSbN 978-90-59��-�4�-7 • € �4,95
Hesse, Hermann • Mijn politieke 
geweten. Een keuze uit de politieke 
geschriften 1914-1962
iSbN 978-90-59��-5�5-6 • € 22,95
Hesse, Hermann • over literatuur
iSbN 978-90-59��-59�-0 • € 22,95
Heus, Hanna de • Dier voor ons 
plezier
iSbN 978-90-59��-760-0 • € �6,95
Heuvel, Aad van den • Dit was 
brandpunt, goedenavond
iSbN 978-90-59��-482-� • € �9,95
Heuvel, M. van den / Verkijk, D. •
Schuld en boete
iSbN 90-75323-44-� • € �4,95
Heuvel, M. van den • Geschonden
ringen. Commercialisering en 
corruptie in de Olympische wereld
iSbN 90-59��-04�-2 • € �2,45
Heuvel, M. van den • Schaakmat in 
Kalmukkië
iSbN 90-75323-87-5 • € �2,45
Hiddema, Bert • De nieuwe tijd
iSbN 978-90-59��-389-3 • € �2,95
Hiddema, Bert • Je t’aime. De blues 
in Vilnius
iSbN 978-90-59��-���-0 • € �7,95
Hoets, pieter J. • buitengaats! Met
een engelandvaarder de wereld in
iSbN 978-90-59��-�63-9 • € �9,95
Hofman, Jaap • De collaborateur
iSbN 978-90-59��-433-3• € 22,95
Hoffschulte, Ben • 
Het abrahamitisch manifest. Verslag 
van een filosofisch sabbatjaar
iSbN 978-90-59��-3�2-� • € 24,95
Hoff, Ruud • arafat
iSbN 978-90-59��-�0�-� • € �4,95
Hofland, Marit • Volmaakt
iSbN 978-90-59��-98�-9 • € �6,95
Hofman, Henk • Verlicht of
verblind?
iSbN 978-90-59��-7�4-3 • € 27,95
Hofman, Henk • Het bittere 
conflict. Over Schepping en evolutie 
in het jaar van Darwin en Calvijn
iSbN 978-90-59��-855-3 • € �7,95
Hoksbergen, René • Vertraagde start
iSbN 978-90-59��-224-7 • € �9,50
Holman, Theodor • een kleine
jongen in het groot
iSbN 90-59��-444-2 • € �9,95

Holslag, Anthonie • in het gesteente 
van ararat
iSbN 978-90-59��-794-5 • € �9.95
Hommes, Marlène • De bestemde tijd
iSbN 978-90-59��-734-� •�8,95 €
Hommes, Mirjam • feiten, fabels 
en fantasie
iSbN 978-90-59��-589-7 • € �9,95
Hommes, Mirjam • europa. Een 
biografie 
iSbN 978-90-59��-786-0 • € �9,95 
Horneman, gerard • De 
Nederlandse onderzeedienst in de 
Tweede Wereldoorlog 
iSbN 978-90-59��-957-4 • € �59,95
Horst, Henk van der • Kees brusse 
Een ovatie aan het leven
iSbN 978 -90-59��-443-2 • € 9,95
Horst, pieter van der • De mythe 
van het joodse kannibalisme. zie:
CiDi –informatiereeks
Horst, pieter van der • Tussen haat 
en bewondering. Grieken, Romeinen 
en het jodendom
iSbN 978-90-59��-808-9 • € �9.95
Houdt, Koos van • opstellen rond
de grondwet voor europa
iSbN 978-90-59��-�82-0 • € �4,95
Houdt, Koos van • otto von Habsburg
iSbN 978-90-59��-4�2-8 • € �4,95
Hout, Antoon • Kind van de oorlog 
iSbN 978-90-59��-8�7-�• € �7,95
Hout, Antoon • Warmtedeeltjes 
Nieuwe inzichten in de natuurfilosofie 
iSbN 978-90-59��-975-8• € �6,95
Houten, Boudewijn van • Mijn 
auto’s. Een autobiografie
iSbN 978-90-59��-�86-8 • € �5,-
Houten, Boudewijn van • onze 
hoogmoed
iSbN 978-90-59��-053-3 • € �9,95
Houten, Boudewijn van • Heel de 
intellectueel
iSbN 978-90-59��-�30-� • € 22,95
Houten, Boudewijn van • een 
lichtzinnig leven
iSbN 978-90-59��-675-7 • € �8,95
Houten, Boudewijn van • een 
andere wereld
iSbN 978-90-59��-93�-4• € �2,95
Houten, Ledjaar van • De spiegel en 
het raadsel
iSbN 978-90-59��-284-� • € �7,95
Howarth, David • De sledebrigade
iSbN 978-90-59��-438-8 • € �8,95
Hubert, K. e.a. • Wim van est. Zijn 
hart stond stil
iSbN 978-90-59��-009-0 • € �9,95
Huisman, J.s. p. • een gewone 
jongen in het verzet
iSbN 978-90-59��-590-3 • € �8,96
Hulsing, Martin • Globalizeuren 
voor beginners
iSbN 978-90-59��-478-4 • € �4,95
Huijser, Wim • 50 maal lezer
iSbN 978-90-59��-940-6 • € �5,95

Huijser, Wim • Het engeland van 
C. buddingh
iSbN 978-90-59��-38�-7 • € �6,95
Huijser, Wim • Net zo links als 
Willem van Hanegem
iSbN 978-90-59��-483-8 • € �7,95
Huijser, Wim • Kingdom of books
iSbN 978-90-59��-4�5-9 • € �7,95
Huijser, Wim • Zwerver in de 
wereld van het denken. De verborgen 
kunst van Arnold Molenaar
iSbN 978-90-59��-522-4 • € �8,95
Huijser, Wim • in breekbaar 
evenwicht. De Hoge Veluwe in 75 
impressies 
iSbN 978-90-59��-822-5 • € �7,95
Huijser, Wim • New York State of 
Mind
iSbN 978-90-59��-872-0 • € �8,95
Huijser, Wim / Roos, peter 
de • raban! raban! raban! De 
blauwbilgorgel met pensioen
iSbN 978-90-59��-58�-� • € �8,95
Huijser, Wim • ‘Dordt, wat zal ik er 
van zeggen’
iSbN 978-90-59��-625-2 • € �8,95
Huijser, Wim • Zoek de zonzijde. 
Als je je vader verliest
iSbN 978-90-59��-669-6 • € �2,95
Huijser, Wim/ pierik, perry • 
britain i
iSbN 978-90-59��-7�8-� • € �9,95
Huijser, Wim/ pierik, perry • britain ii
iSbN 978-90-59��-944-4 • € �9,95
Huizinga, Johan • in de schaduwen 
van morgen
iSbN 978-90-59��-�5�-6 • € �9,95
ickler, Harald • Hel in de Sahara. 52 
dagen overgeleverd aan de Mujahedin
iSbN 978-90-59��-3�8-3 • € �6,95
idolMind • Zuilen. Straatberichten 
uit een Vogelaarwijk of een Modelwijk
iSbN 978-90-59��-948-2 • € �6,95
iongh, Hanno de • europese
koninklijke bastaarden
iSbN 978-90-59��-056-4 • € �2,95
iongh, Hanno de • Maxima 
iSbN 978-90-59��-�77-6 • € �2,95
iongh, Hanno de • oranjebastaarden
iSbN 978-90-75323-955 • € �4,95
iongh, Hanno de • De bastaarden
van Koning Gorilla en hun 
nakomelingen
iSbN 978-90-59��-�05-9 • € �6,95
ipema, Jan • in dienst van 
leviathan. Ernst Jünger tijd en werk 
1895-1932
iSbN 978-90-75323-2�4 • € 22,95
ipema, Jan • ernst Jünger
iSbN 978-90-75323-474 • € 22,95
izeboud, paul • God slaapt
iSbN 978-90-59��-3�3-8 • € �7,95
Jahn, paul A.J. •De bewuste 
samenleving.
iSbN 978-90-59��-247-6 • € �8,95
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Jagtenberg, ing. W. • ik beschuldig. 
Vijftien jaar discussie over ons 
Ministerie van Defensie over haar 
boek Mei 1940. De strijd op 
Nederlands grondgebied. 
iSbN 978-90-59��-909-3 • € �9,95
Jansen, Hanna • Mijn land van 
duizend heuvels.
iSbN 978-90-59��-466-� • € �9,95
Janssen, Maria • De hongerwinter 
van Cornelia Johanna
iSbN 978-90-59��-960-4 • € �8,95
Jenny, Zoë • leven in een ogenblik
iSbN 978-90-59��-36�-9 • € �6,95
Jeronimoon, J. • Het nieuwe leren 
van de keizer 
iSbN 978-90-59��-737-2 • € �8,95
Jeronimoom, J. • leraren doen het 
niet voor geld
iSbN 978-90-59��-888-� • € �5,95
Jeronimoon • Meester hij doet het weer
iSbN 978-90-59��-424-� • € �8,95
Jilleba, Wim • buitenlander in 
vijandig land. Een Dordtse jongen 
tewerkgesteld in Nazi-Duitsland
iSbN 978-90-59��-574-3 • € 22,95
Jilleba, Wim • Het kan zo weer gebeuren
iSbN 978-90-59��-993-2 • € �6,95
Jilleba, Wim • De Contra-
inlichtingendienst tijdens de Koude 
oorlog
iSbN 978-90-59��-956-7 • € �8,95
Jong, Julia de • onbegrepen en 
onvruchtbaar
iSbN 978-90-59��-66�-0 • € �7,95
Jong, Klaas de • Hoe de oorlog is 
verdwenen
iSbN 978-90-59��-597-2 • € �2,95
Jong, Martien J.g. de • Duivels 
plezier en satanisch medelijden. Het 
rancuneuze schrijven van W.F. Hermans
iSbN 978-90-59��-�23-3 • € �2,95
Jong, Martien J.g. de • Tussen 
everzwijn en fidel Castro. Het ik en 
nu van Hugo Claus
iSbN 978-90-59��-275-9 • € �4,95
Jong, Martien J.g. de • Van
Merijntje Gijzen tot voorbij Hitler 
en Mussolini
iSbN 978-90-59��-586-6 • € �4,95
Jong, Martien J.g. de • Het licht 
van feestverstoorders
iSbN 978-90-59��-60�-6 • € �6,95
Jong, Martien J.g. de • brand van 
Mars en Vuur van Venus Geloven in 
gedichten deel 1
iSbN 978090-59��-905-5 • € �8,95
Jong, Martien J.g. de • luister, jij die 
dit leest Geloven in gedichten deel 2
iSbN 978-90-59��-907-9 �8,95
Jong, Martien J.g. de • Zuster 
van stromend weemoed Geloven in 
gedichten deel 3
iSbN 978-90-59��-904-8 • € �8,95

Jong, Martien J.g. de • Toen de 
volle waarheid ons verscheen Geloven 
in gedichten deel 4
iSbN 978-90-59��-903-� • € �8,95
Jong, Martien J.G. de • bevrijding 
van Steenbergen
iSbN 978-90-59��-5965 • € �6,95 
Jong, Martien J.g. de • De horizont 
en de blauwe hemel 
iSbN 978-90-59��-6009 • € �4,95
Jong, Mels de • Paul léautaud in Parijs
iSbN 90-59��-308-X • € �6,95
Jong, Mels de • ‘ik heb overal spijt 
van’. Paul Léautaud biografie
iSbN 978-90-59��-552-� • € 22,95
Jongebreur, paul (red.) • august 
Chanson. Mijn gezondheid is nog 
steeds goed. Brieven uit de Eerste 
Wereldoorlog 
iSbN 978-90-59��-8584 • € 22,95
Jünger, Ernst • op de marmerklippen
iSbN 978-90-75323-733 • € �4,95
Jünger, Ernst • De arbeider 
iSbN 978-90-59��-776-� • € 39,95
Jurgens, Henk • De culturele 
revolutie in Wenen
iSbN 90-75323-993 • € �9,95
Jurgens, Henk • Kind van verzet
iSbN 90-59��-027-7 • € �9,95
Jurgens, Henk • Vluchten via het 
Vaticaan. Waarom paus Pius XII niet 
zalig verklaard wordt
iSbN 978-90-59��-674-0 • € �9,95
Jurgens, Henk • amerikaanse 
bedrijven, Nederlandse kornuiten en 
Hitlers oorlog
iSbN 978-90-59��-775-4 • € �9,95
Kamp, Rende van de • onder 
vreemde vlag (2e druk)
iSbN 978-90-59��-274-2 • € �9,95
Kamp, Rende van de • Soldaat voor 
een ander Deel i
iSbN 978-90-59��-844-7 • € �9,95
Kamp, Rende van de • Soldaat voor 
een ander Deel ii
iSbN 978-90-59��-874-4 • € �9,95
Kars, Theo • De hond als mens
iSbN 978-90-59��-605-4 • € �4,95
Karsten, frank z.o. beckman, Karel
Kautsky, Karl • Hoe de oorlog ontstond
iSbN 978-90-75323-48� • € 9,95
Keizer, Nanning g. • De
heldendood tegen de belgen
iSbN 978-90-59��-�44-8 • € �7,95
Kellner, g.J.M. • De militaire 
operaties van de Tweede 
Wereldoorlog. Van Anzio tot Zitadelle
iSbN 978-90-59��-497-5 • € 29,95
Keyserling, Eduard von • branding
iSbN 978-90-75323-6�0 • € �4,95
Kikkert, J.g. • De zeven levens 
van ‘The Cat’. Een halve eeuw 
contraspionage in oorlogs-en vredestijd
iSbN 978-90-59��-�67-7 • € 24,-

Kikkert, J.g. • oranjebitter 
oranjeboven
iSbN 978-90-59��-002-� • € 24,95
Kikkert, J.g. • Willem ii. De 
misstappen van een koning
iSbN 978-90-59��-09�-5 • € 22,95
Kikkert J.g. • De prins in londen. 
Bernhard 1940-1945
iSbN 978-90-59��-2�9-3 • € �8,95
Kikkert, J.g. • Prins bernhard. Een 
leven als een prins
iSbN 978-90-59��-468-5 • € 24,95
Kikkert, J.g. • Honderd vaderlandse 
helden
iSbN 978-90-59��-200-� • € 24,95
Kikkert, J.g. • Crisis op Soestdijk. 
Nederland als bananenmonarchie
iSbN 978-90-59��-372-5 • € �7,95
Kikkert, J.g. • Geheimen van de 
oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel �
iSbN 978-90-59��-233-9 • € �6,95
Kikkert, J.g. • Geheimen van de 
oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 2
iSbN 978-90-59��-363-3 • € �6,95
Kikkert, J.g. • Geheimen van de 
oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 3
iSbN 978-90-59��-345-9 • € 22,95
Kikkert, J.g. • Geheimen van de 
oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 4
iSbN 978-90-59��-639-9 • € �6,95
Kikkert, J.g. • Geheimen van de 
oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 5
iSbN 978-90-59��-640-5 • € �6,95
Kikkert, J.g. • Geheimen van de 
oranjes. Minder bekende episoden uit 
de geschiedenis van het Huis Oranje-
Nassau: Deel 6
iSbN 978-90-59��-2�2-4 • € �7,95
Kikkert, J.g. • Willem van oranje
iSbN 978-90-59��-234-6 • € �7,95
Kikkert, J.g. • lodewijk Napoleon
iSbN 978-90-59��-�34-9 • € �6,95
Kikkert, J.g. • Michiel adriaensz. 
de ruyter
iSbN 978-90-59��-529-9 • € �6,95
Kikkert, J.g. • Willem-alexander. 
Prins van Oranje
iSbN 978-90-59��-550-7 • € �7,95
Kikkert, J.g. • Maurits van Nassau 
iSbN 978-90-59��-73�-0 • € �8,95
Kikkert, J.g • De eeuw van Juliana
iSbN 978-90-59��-87�-3 • € �9,95
Kikkert, J.g • Drie oranje Koningen 
Willem I, Willem II en Willem III
iSbN 978-90-59��-9�0-9 • € �9,95
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Kikkert, J.g. • frederik Hendrik
iSbN 978-90-59��-963-5 • € �8,95
Kip, gerbrand • De droomtijd van 
de groene godin. Keltische roman
iSbN 978-90-75323-085 • € �9,95
Kip, Jaap • De tegenstoot
iSbN 978-90-59��-48�-4 • € 24,95
Klaus, Václav • een dissident over de 
milieuproblematiek
iSbN 978-90-59��-864-5 • € �7,95
Kleijwegt, Arie • brieven aan Daan 
Maltha 1943-1944
iSbN 978-90-75323-290 • € �2,95
Kleinjan, Kees • De spiegeltjes van 
de caleidoscoop. Roman
iSbN 978-90-59��-833-� • € �7,95
Knap, Hans • ilja G. ehrenburg
iSbN 978-90-59��-539-2 • € 24,95
Knecht, Marianne • De lijfeigenen
iSbN 978-90-59��-558-3 • € �7,95
Knegt, peter de • olinka Een 
vriendschap die begon in de oorlog
iSbN 978-90-59��-37�-8 • € �8,95
Knijff, Christjan • edith Cavell. 
Een bittere herinnering aan de Eerste 
Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-677-� • € 20,95
Knottnerus, ivo • Het geheim van 
Paolo. Het leven van de Renaissance 
schilder Paolo Veronese
iSbN 978-90-59��-840-9 • € �9,95
Kohn, Linda / Leeman, Merel •
Cross over literature
iSbN 978-90-59��-526-2 • € �8,95
Kolthoff, Kees • Veilige afstand 
iSbN 978-90-59��-979-6 • € �8.95
Koning, Jan de • bestaat God? 
iSbN 978-90-59��-804-� • € �0.95
Koning, Jan de • Darwin of bijbel.
Weten of geloven 
iSbN 978-90-59��-86�-4 • € �7,95
Koning, Jan de • De aarde wordt 
te klein
iSbN 978-90-59��-252-0 • € �9,95
Koning, tannetje • Voer voor carnivoren
iSbN 978-90-59��-354-� • € �4,95
Kooger, Hans • ingmar bergman
iSbN 978-90-59��-703-7 • € �9,95
Kooger, Hans / gilst, Aat van • 
Utopia-Paradijs
iSbN 978-90-59��-388-6 • € �6,95
Kooger, Hans • Thuisreiziger Korte 
verhalen
iSbN 978-90-59��-894-2 • € �6,95
Kooger, Hans • onderaards 
cultuurgoed Transport, architectuur 
en toerisme 
iSbN 978-90-59��-895-9 • € 24,95
Kool, Leo • De verdwijning van 
barbara bruns
iSbN 90-75323-37-9 • € �2,45
Kool, Leo • De ondergang van 
albert anker
iSbN 978-90-75323-702 • € �2,45

Kortenaar, Marnix ten • op weg 
naar het licht
iSbN 978-90-75323-504 • € �4,95
Kortenoeven, Wim • De kern van 
de zaak 
iSbN 978-90-59��-349-7 • € 27,95
Kortenoeven, Wim • Hamas. zie:
CiDi-informatiereeks
Kortenoeven, Wim • Mohammed 
amin el Hoesseini. Hitlers Palestijnse 
bondgenoot
iSbN 978-90-59��-707-5 • € �8,95
Korver, Henny • Marion en romy. 
Moord en ontknoping, het complete verhaal
iSbN 978-90-59��-543-9 • € �9,95
Kraaijestein, Martin / schulten, 
paul • Wankel evenwicht. Neutraal 
Nederland en de Eerste Wereldoorlog 
iSbN 978-90-59��-540-8 • € 24,95
Kraaijestein, Martin / schulten, 
paul • Het epos van Gallipoli 
iSbN 978-90-59��-758-7 • € 22,95
Krans, Alfred • Walther rathenau. 
iSbN 978-90-59��-700-6 • € �7,95
Kroeze, Ronald / Marc Hanneman 
/ sjoerd Keulen • Vals plat in de 
oeral. Een zoektocht naar de oostgrens 
van Europa 
iSbN 978-90-59��-785-3 • € 22,95
Kroon, Lydia • Mannen zijn ook 
maar mensen
iSbN 978-90-59��-806-5 • € �0.95
Kruif, H. de • Dagboek van broeder 
Wouter Jacobsz, �572-�579. Het 
beleg van Amsterdam en de nasleep
iSbN 978-90-59��-725-9 • € �9,95
Kruit, peter • een mythe aan 
scherven. Een onderzoek naar de 
tactische gevechtsomstandigheden van 
mei ‘40 op het Nederlandse strijdtoneel
iSbN 978-90-59��-68�-8 • € �9,95
Kuitert • Contra Kuitert
iSbN 978-90-59��-326-8 • € �4,95
Kummer, Em. • Céline, een briljante boef
iSbN 978-90-59��-�07-3 • € 24,95
Kummer, Em./Verhaar, H. • over 
De avonden. Een winterverhaal van
Gerard Kornelis van het Reve
iSbN 978-90-59��-268-� • € �4,95
Kursietis, Andries J. • The
Wehrmacht at War �939-�945.
iSbN 978-90-75323-382 • € 27,95
Kuyper, Abraham • Het calvinisme
iSbN 978-90-59��-045-8 • € �9,95
Kuypers, Jeroen • Hitler verovert Parijs
iSbN 978-90-59��-458-6 • € �2,95
Lak, Martijn • ‘Geen boompje is 
meer heel’. De slag om Overloon, 
september-oktober 1944.
iSbN 978-90-59��-5�4-9 • € �2,95
Lambrechts, Hans • De staat van 
tolerantie. Nederlandse tolerantie in
een nieuwe eeuw
iSbN 978-90-59��-569-9 • € �9,95

Langeveld, Ruud • etude voor 
ilona. Een weg naar inzicht voorbij 
het leven.
iSbN 978-90-59��-223-0 • € �4,95
Leeflang, Thomas • bestaan is 
bekeken worden
iSbN 978-90-59��-399-2 • € �9,00
Leeflang, Thomas • black Hollywood
iSbN 978-90-59��-486-9 • € �4,95
Leeflang, Thomas • Gevallen voor 
de führer
iSbN 978-90-59��-258-2 • € �6,95
Leeflang, Thomas • Jan luykenstraat 2
iSbN 978-90-59��-�39-7 • € �2,-
Leeflang, Thomas • Verfilmde strips 
& Verstripte films
iSbN 978-90-59��-479-� • € �6,95
Leeflang, Thomas • Vrolijke wetenschap
iSbN 978-90-59��-�6�-5 • € �6,95
Leeflang, Thomas • leni
riefenstahl. De macht van het beeld. 
De onmacht van het woord
iSbN 978-90-59��-283-4 • € �9,95
Leeflang, Thomas • Play movie. 
De bewogen geschiedenis van het 
bewegende beeld
iSbN 978-90-59��-325-� • € ��,95 
Leeflang, Thomas • Spookfeesten. 
De Rijkspartijdagen van de NSDAP 
in Neurenberg.
iSbN 978-90-59��-50�-9 • € �8,95
Leeflang, Thomas • Verboden voor 
Joden. De Bioscoop in de Oorlog
iSbN 978-90-59��-842-3 • € �9,95
Leeflang, Thomas • Verstomde 
films. Verdwenen Amsterdamse 
bioscopen
iSbN 978-90-59��-679-5 • € �8,95
Leeflang, Thomas • black face 
– White Jew. Een kortstondige 
historische romance
iSbN 978-90-59��-926-0 • € �5,95
Leeflang, Thomas • Willem Vogt 
Commandant van Houtrust
iSbN 978-94-6�53-007-3 • € 2�,95
Leeuw, Kees de m.m.v. Erna Kok en 
Charlotte sienema • een nuchtere 
romanticus. Leven en werk van Ivans, 
Jakob van Schevickhaven 1866-1935
iSbN 978-90-59��-�68-4 • € 24,-
Leeuwe, prof. dr. Hans de •
Theater ist Grenzenlos (Duitstalig)
iSbN 978-90-59��-202-5 • € 29,95
Leibovici, solange • Zonsondergang 
over Slotervaart
iSbN 978-90-75323-22� • € �2,45
Leibovici, solange • Spelen dat je 
dood bent
iSbN 90-75323-5�-4 • € �6,95
Lemm, Robert • Geschiedenis van Spanje
iSbN 978-90-59��-585-9 • € 24,95
Lemm, Robert • De kruisgang van 
het christendom
iSbN 978-90-75323-795 • € �4,95
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Lemm, Robert • De vloekgezant 
Léon Bloy contra Friedrich Nietzsche
iSbN 978-90-59��-0�3-7 • € �4,95
Lemm, Robert • De Vrouwe van alle 
volkeren
iSbN 978-90-59��-2�6-2 • € �6,95
Lemm, Robert • een grote paus
iSbN 978-90-59��-4�8-0 • € �5,80
Lemm, Robert • Maranatha. 
De apocalyptische strijd van een 
Nederlandse topeconoom tegen de 
verloederde moederkerk
iSbN 978-90-59��-038-0 • € �4,95
Lemm, Robert • borges. De literator 
als filosoof
iSbN 978-90-59��-260-5 • € 26,95
Lemm, Robert • Goed fout
iSbN 978-90-59��-�7�-4 • € �9,95
Lemm, Robert • De Jezuïten, Hun 
opkomst en ondergang
iSbN 978-90-59��-�39-4 • € �9,95
Lemm, Robert • Swedenborg
iSbN 978-90-59��-�8�-3 • € �6,95
Lemm, Robert • Maria
iSbN 978-90-59��-395-4 • € �8,95
Lemm, Robert • Paus benedictus 
XVi en de opkomst van eurabia.
iSbN 978-90-59��-5�7-0 • € �6,95
Lemm, Robert • 
De autobiografie van raúl reyes 
iSbN 978-90-59��-823-2 • € �9,95
Lemm, Vera • Het huwelijksbureau
iSbN 978-90-59��-453-� • € �0,95
Lenstra, Rinze • anarchisme en
syndicalisme in Spanje
iSbN 978-90-59��-549-� • € 24,95
Ley, paul de • Holland-belgië, 
�9�4-�940. Een familiegeschiedenis
iSbN 978-90-59��-726-6 • € �6,95
Linden, Henk van der • Drie 
massagraven voor de Nederlandse 
kust. 22 september 1914
iSbN 978-90-59��-990-� • € 2�.95
List, gerry van der • opgeruimd 
staat netjes
iSbN 978-90-75323-665 • € �6,95
Livestro, Joshua • rechtsspraak
iSbN 978-90-59��-368-8 • € �6,95
Lodder, Leendert • alstie maar niet 
wordt als zijn vader 
iSbN 978-90-59��-986-4 • € �7,95
Lofvers, Martijn • Dodenmars
iSbN 978-90-59��-565-� • € �9,95
London, Jack • De vallei van de maan
iSbN 978-90-59��-995-6 • € �8,95
London, Jack • De witte stilte
iSbN 978-90-59��-�84-4 • € �9,95
Louijs, pierre • Drie zusters en hun 
moeder
iSbN 978-90-75323-252 • €�4,95
Louw, Wim van de • De boodschapper
iSbN 978-90-59��-99�-8• € �8,95
Luijten, Jan A.F.M. • Canada en 
Noord-brabant. een band voor altijd
iSbN 978-90-59��-06�-8 • €�4,95

Luijten, Jan A.F.M. • bergen op 
Zoom mei/mai �940 (tweetalig)
iSbN 978-90-59��-229-2 • € 9,95
Luijters, guus • beroemde doden 
van Père lachaise en andere grote 
begraafplaatsen van Parijs
iSbN 978-90-59��-447-0 • € �7,50
Luijters, guus • in de ban van Jules 
Verne
iSbN 978-90-59��-280-3 • € �9,95
Lupus, Celeste • apollo aan de Seine
iSbN 978-90-59��-74�-9 • € 24,95
Luytgaarden, Eric van de • Man 
bijt jurist
iSbN 978-90-59��-493-7 • € �4,95
Magielse, Marco • relict Zoeken 
naar de Grote Oorlog
iSbN 978-90-59��-827-0 • € 22,95
Maistre, Joseph de • De Satanische 
revolutie
iSbN 978-90-59��-�88-2 • € 24,95
Maiburg, Jan • De paardenfluisteraar 
van oranje. Hazslinsky, Bernhard en 
Juliana en het inlichtingennetwerk 
voor de Bilderberggroep
iSbN 978-90-59��-983-3 • € �9,95
Malderik, Harmen • De laatste schaatser
iSbN 978-90-59��-9�9-2 • € �5,95 
Mali, Anco • Margot frank en de 
anderen
iSbN 978-90-59��-�92-9 • € �2,95
Mali, Anco • Uru. Of de weg naar 
onafhankelijkheid
iSbN 978-90-59��-�53-0 • € �9,95
Mali, Anco • Gereformeerde jongens
iSbN 978-90-59��-5�8-7 • € �6,95
Mali, Anco • een villa op de Mont 
blanc
iSbN 978-90-59��-622-� • € �7,95
Mali, Anco • Met voeten als 
strijkijzers. De balletcarrière van 
Alexandra van Rhijn.
iSbN 978-90-59��-84�-6 • € �7,95
Anco, Mali • Het dierenbos 
iSbN 978-94-6�53-003-5 • €�2,95
Mali, Anco • ‘oxford is een eiland’, 
artikel in britain ii
iSbN 978-90-59��-944-4 • € �9,95
Mallan, Karel • als de dag van 
gisteren. Rotterdam, 10-14 mei 1940.
iSbN 978-90-59��-�73-8 • € 24,95 
Man, Herman de • De barre winter 
van negentig
iSbN 978-90-75323-399 • € �6,95
Mandele, Huigh van der/ 
Witteloostuijn, prof. Arjen van • 
economen uit het verleden over de 
crisis van het heden
iSbN 978-90-59��-97�-0 • € �9,95
Mann, Heinrich • De onderdaan
iSbN 978-90-59��-8�3-3 • € 22.95
Mann, Thomas • baas en hond
iSbN 978-90-59��-�87-8 • € �2,95

Mann, Thomas • Nietzsche en 
Schopenhauer
iSbN 978-90-59��-090-8 • € �4,95
Mantingh, Arnoud/Maas, Ad • 
Management in het onderwijs
iSbN 978-90-59��-976-5 • € �9,95
Marácz, László • Hongaarse kentering
iSbN 978-90-75323-06� • € 27,95
Marijnissen, Jan • Nieuw optimisme
iSbN 978-90-59��-�96-7 • € �2,50
Marne, Maerte • zie: rabbeljé
Marres, René • frederik Weinreb. 
Verzetsman en groot Schrijver (2e druk)
iSbN 978-90-59��-080-9 • €�4,95
Marres, René • Vermoord en 
Verbannen. De aanvallen op Pim 
Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali en hun 
verdediging van westerse waarden
iSbN 978-90-59��-5�6-3 • € �4,95
Marres, René • De verdediging van 
het vrije woord
iSbN 978-90-59��-7884 • € �6,95
Maser, Werner • Hermann Göring 
Een politieke carrière
iSbN 978-90-59��-346-6 • € �5,95
Maser, Werner • Hitlers brieven en 
notities
iSbN 978-90-59��-226-� • € 29,95
Maser, Werner • Hitlers Mein Kampf
iSbN 978-90-75323-306 • € 24,95
Maser, Werner • Hitlers Mein 
Kampf (voordelige editie)
iSbN 978-90-59��-590-3 • € �9,95
Maser, Werner • Hitler-Stalin
iSbN 978-90-59��-�9�-2 • € 29,95
Meer, Jos van der • later is nu al. 
Levensverhaal van een zakenman
iSbN 978-90-59��-644-3 • € �8,95
Meer, Jos van der • Pijnlijk Paradijs
iSbN 978-90-59��-89�-� • € �8,95 
Meeter, E. • Willem �, Willem ii. 
Kranten, kerkers en koningen
iSbN 978-90-59��-05�-9 • € 22,95
Meinsma, Jaap • Cirkels
iSbN 978-90-59��-867-6 • € �9,95 
Meinsma, Jaap • Het fantoom
iSbN 978-90-59��-79�-4 • € �9,95
Melchers, Reginald • Het verloren 
evangelie van Malchus
iSbN 978-90-59��-738-9 • € 22,95
Menting, Jan • Joachims leerjaar
iSbN 978-90-59��-673-3 • € �9,95
Menting, Jan • Zo was hij nu 
eenmaal gebakken
Rob Groenewoud Tjepor 14-6-1918 
Haren 19-1-2008
iSbN 978-90-59��-892-8 • € �7,95
Meulenkamp, Wim • over de horizon
iSbN 978-90-59��-036-6 • €�2,95
Meulenkamp, Wim • Verloren land
iSbN 978-90-75323-�22 • €�9,95
Meulenkamp, Wim, e.a. • Heer 
zie neer
iSbN 90-75323-�6-6 • €�9,95
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Meulenkamp, Wim / de Nijs, 
paulina • buiten de kerk. 
Processieparken, Lourdesgrotten en 
Calvariebergen in Nederland en België
iSbN 978-90-75323-283 • € 22,95
Meulenkamp, Wim • letterkundig 
leven
iSbN 978-90-59��-��0-3 • € �6,95
Meyers, Jan • Mussert, een politiek 
leven
iSbN 978-90-59��-2�0-0 • € �2,95
Meyers, Jan • esmée. Een vrouw in 
oorlogstijd 
iSbN 978-90-59��-846-� • € �9,95
Middlebrook, Martin • De keizerslag
iSbN 978-90-59��-778-5• € 27,95
Middlebrook, Martin • De eerste 
dag aan de Somme
iSbN 978-90-59��-272-8 • €�9,95
Middendorp, Hetty, • De sprong 10 
mensen die hun hart durfden te volgen
iSbN 978-90-59��-254-4• € �6,95
Mirbeau, Octave • De tuin der folteringen
iSbN 978-90-59��-267-4 • € �6,95
Moerenhout, Ron • Gevlogen 
paradijsvogels. Te vroeg overleden 
bekende Nederlanders 
iSbN 978-90-59��-826-3 • € �8.95
Moerenhout, Ron • Hoe is het 
met je boek? Belevenissen van een 
debuterend schrijver 
iSbN 978-90-59��-968-0 • € �7.95
Molier, Arold • oranje boven. De 
greep van de monarchie op kerk en staat
iSbN 978-90-59��-�00-4 • € �9,95
Molin, Rob • Gedreven door 
verwantschap. Huug Kaleis. Essays 
over W.F. Hermans
iSbN 978-90-59��-64�-2 • € �9,95
Moor, piet de • brieven aan mijn 
postbode, Will Tura en Peter 
Vandermeersch
iSbN 978-90-59��-536-� • € �0,95
Mouws, Frans • boudewijn büch. 
Een bibliografie
iSbN 978-90-59��-366-4 • € �7,95
Mouws, Frans • Weg uit Wassenaar
iSbN 978-90-59��-4�7-3 • € �7,95
Mouws, Frans • Tussen büch & 
o’Hanlon
iSbN 978-90-59��-239-� • € 9,95
Mouws, Frans / Westgeest, paul 
• boudewijn büch. Markante 
herinneringen aan Ootmarsum
iSbN 978-90-59��-472-2 • € �4,95
Mouws, Frans • De bibliotheek van 
boudewijn büch
iSbN 978-90-59��-655-9 • € �7,95
Mreijen, Anne-Marie / pierik,perry 
• Het gewapende woord
iSbN 978-90-59��-609-2 • € �9,95
Mühren, J.C. • Verscheurd land 
Maximalisten blokkeren vrede in het 
Heilige Land
iSbN 978-90-59��-428-9 • € �6,95

Mulders, Jean paul • De zoon van Hitler
iSbN 978-90-59��-836-2 • € �6,95
Mulier Wieke • Herinnering aan 
morgen
iSbN 978-90-59��-685-6 • € �4,95
Müller, Dieter • en God zal alle 
tranen drogen 
iSbN 978-90-59��-777-8 • € �8,95
Mutzenbacher, Josefine • Het leven 
van een Weense hoer
iSbN 978-90-75323-�84 • € �4,95
Nagel, Jan • boven het maaiveld
iSbN 90-59��-0�5-3 • €�9,95
New Balls please-1 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. 
Jaargang � Voorjaar 2003
iSbN 90-59��-3�6-0 • € �2,50
New Balls please-2 •
Tijdschrift voor tennisliefhebbers. 
Jaargang � Najaar 2003
iSbN 90-59��-208-3 • € �2,50
Nieuwenhuizen, Bert van •
Juliana, een onderschatte vorstin
iSbN 978-90-59��-792-� • € �9,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Het 
heeft Hare Majesteit behaagd
iSbN 978-90-59��-�69-� • € �2,95
Nieuwenhuizen, Bert van • leve het 
ouder worden
iSbN 978-90-59��-3�0-7 • € �4,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
Wilhelmina Vorstin op een te hoog 
voetstuk
iSbN 978-90-59��-947-5 • € �9,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
Willem Drees vernieuwer voor, in en 
na de oorlog
iSbN 978-90-59��-946-8 • € �9,95
Nieuwenhuizen, Bert van •
Wim eijk Aartsbisschop en opvolger 
van Willebrord
iSbN 978-90-59��-945-� • € �9,95
Nieuwenhuizen, Bert van • Vaders 
fanfare, Moeders Koor
iSbN 978-90-59��-506-4 • € �4,95
Nieuwenhuizen, Bert van • een 
lintje van de koningin
iSbN 978-90-59��-503-3 • € �4,95
Nieuwenhuizen, Bert van • andré 
rouvoet
iSbN 978-90-59��-56�-3 • € �7,95
Nieuwenhuizen, Bert van •‘Vaarwel, 
vaarwel tot wederziens’ Mooie 
woorden bij het laatste afscheid
iSbN 978-90-59��-9�7-8 • € �8,95
Nijenhuis, ton • De Schetenboom
iSbN 978-90-59��-96�-� • € �2,95
Nolen, Ankie • Het land der Katharen
iSbN 978-90-59��-774-7 • € �9,95
Nolen, Ankie • Kruistocht tegen de 
Katharen
iSbN 978-90-59��-927-7 • € �9,95
Noo, Metta de • er werd mij 
verteld, over lucia de b. De klok, de 
klepel en de klokkeluider
iSbN 978-90-59��-974-� • € �6,95

Oostlander, Arie • leven in de 
dromen van gisteren
iSbN 90-59��-339-X • € �6,95
Oosthoek, Albert • De rotterdamse 
arbeidsinzet
Oostveen, ireen • z.o. brader, Toof
iSbN 978-90-59��-825-6 • € �5,95
Os, O.J. van • een hemel op aarde 
iSbN 978-90-59��-782-2 • € �9,95
Os, Rien van • Vlucht uit de blauwe 
koepel 
iSbN 978-90-59��-953-6 • € �4,95
Otten, Lienka • Kopzorgen
iSbN 978-90-59��-693-� • € �8,95
Otten, Willem Jan/Werkman, Hans 
• Willem de Mérode, ik ben geen 
vader en ik heb geen zoon
iSbN 978-90-59��-999-4 • € �9,95
Ouweneel, Willem • Het Godsgetal
iSbN 978-90-59��-067-0 • € �9,95
Ouweneel, Willem J. • De
Negende Koning
iSbN 978-90-59��-297-� • € 27,95
Overy, Richard • ruslands oorlog
iSbN 978-90-59��-409-8 • € 24,95
Overy, Richard • Waarom de 
Geallieerden wonnen
iSbN 978-90-59��-697-9 • € 27,95
paasse, M. • Gods grote plan met 
de wereld
iSbN 978-90-59��-695-5 • € 29,95
paasse, M • Waarom het 
Christendom moest falen
iSbN 978-90-59��-853-9 • € 27,95
paling, Kees • Mijnheer van Dale en 
de apocalyps
iSbN 978-90-75323-764 • € �4,95
paling, Kees • Coup ravage,
staatsgrepen en blufpoker
iSbN 978-90-59��-028-� • € �4,95
paling, Kees • operatie Tango. Een 
Oranjecoup op veteranendag
iSbN 978-90-59��-563-7 • € �7,95
papini, giovanni • Het avondrood 
der filosofen
iSbN 978-90-59��-250-6 • € �7,95
paris, Francis • Marek
Het Armeense Medaillon
iSbN 978-90-59��-9�5-4 • € 9,95
paris, Francis • Marek. Het uur van 
de dode wolf
iSbN 978-90-59��-9�4-7 • € 9,95
paris, Francis • Marek
De val van de feniks
iSbN 978-90-59��-9�6-� • € 9,95
pasmans,Erwin • Donderslag bij 
heldere kemel
iSbN 978-90-59��-�93-6 • € �8,95
pauw, Raf de • Uilen voor athene
iSbN 978-90-59��-899-7 • € �8,95
peeke, Mitch / Walsh Jones, Kevin 
/Jones, steven • Het drama van de 
lusitania
iSbN 978-90-59��-300-8 • € �9,95
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peeters, Joop • De Duitse inval in belgië
iSbN 978-90-59��798-3 • € �8,95
pertüz, g. • onvoorzien 
iSbN 978-90-59��-854-6 • € �0,95
pieffers, Lex • Verliefd op adolf
iSbN 978-90-59��-553-8 • €�9,95
pieper, Josef • rust en beschaving
iSbN 978-90-59��-477-7 • € �6,95
pierik, perry • Hongarije �944-�945
iSbN 978-90-75323-030 • € 27,95
pierik, perry • Van leningrad tot 
berlijn. Nederlandse vrijwilligers in
dienst van de Duitse Waffen-SS
iSbN 978-90-59��-4�3-5 • € 27,95
pierik, perry • Hitlers lebensraum
iSbN 978-90-59��-6��-5 • € 27,95
pierik, perry • Tannenberg. Erich 
Ludendorff and the Defense of the 
Eastern German Border in 1914
iSbN 978-90-59��-�06-6 • € �2,50 
pierik, perry / pors, Henk • De 
verlaten monarch. Wilhelm II in 
Nederland
iSbN 90-75323-49-2 • €�9,95
pierik, perry • Karl Haushofer en 
het nationaal-socialisme
iSbN 978-90-59��-376-3 • € 25,95
pierik, perry (red.) • De wereld van 
Martin ros in vraag en antwoord
iSbN 978-90-59��-7�9-8 • € �4,95
pierik, perry (red.) • Martin ros 
vijftig jaar op wacht
iSbN 978-90-59��-720-4 • € �4,95
pierik, perry e.a. • Ten oorlog
iSbN 978-90-59��-7�2-9 • € 32,95
pierik, perry / Huijser, Wim • De 
inkt van arcadia
iSbN 978-90-59��-672-6 • € 24,95
pierik, perry / Huijser, Wim • Het 
geheime leven
iSbN 978-90-59��-83�-7 • € 24,95
pierik, perry (red.) • friedrich 
Knolle. Bekentenissen van een SD-officier
iSbN 978-90-59��-9�2-3 • € �9,95 
pierik, perry / Kip gerbrand • 
Hellehonden en ander dierenleed 
�9�4 – �945
iSbN 978-90-59��-837-9 • € 22,95
pierik perry / Martin Ros (red.) 
• eerste bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
iSbN 978-90-75323-528 • € 22,95
pierik, perry / Martin Ros (red.) 
• Tweede bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
iSbN 978-90-75323-887 • € 22,95
pierik, perry / Martin Ros (red.) 
• Derde bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-006-9 • € 24,95
pierik, perry / Martin Ros (red.) 
• Vierde bulletin van de Tweede 
Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-032-8 • € 26,95

pierik, perry / Martin Ros / Robin 
te slaa (red.) • Vijfde bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-�76-9 • € 24,95
pierik, perry / Martin Ros / Robin
te slaa (red.) • Zesde bulletin van
de Tweede Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-�09-7 • € 24,95
pierik, perry / Martin Ros / Jet van 
swieten (red.) • Zevende bulletin 
van de Tweede Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-309-� • € 22,95
pierik, perry / Martin Ros / Jet van 
swieten (red) • achtste bulletin van 
de Tweede Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-28�-0 • € 24,95
pierik, perry / Martin Ros / Jet van 
swieten (red) • Negende bulletin 
van de Tweede Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-253-7 • € 24,95
pierik, perry / Martin Ros / Jet van 
swieten (red) • Tiende bulletin van 
de Tweede Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-502-6 • € 24,95
pierik, perry / Bert van 
Nieuwenhuizen (red.) • elfde 
bulletin van de Tweede Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-648-� • € 24,95
pikkemaat, guus • eleonora 
van aquitanië ��22-�204. Een 
bijzondere vrouw in het zomertij der 
middeleeuwen
iSbN 978-90-59��-5�0-� • € 29,95
pikkemaat, guus • eleonora 
van aquitanië ��22-�204. Een 
bijzondere vrouw in het zomertij der 
middeleeuwen. Midprice uitgave
iSbN 978-90-59��-984-0 • € �9,95
pikkemaat, guus • Jeanne d’arc
iSbN 978-90-59��-750-� • € �9,95 
pikkemaat, guus • Willem de 
Troubadour. Hertog van Aquitanië 
1087-1127. Deugniet en dichter.
iSbN 978-90-59��-980-2 • € �9,95
piriac, Jan • Het geldmonster
iSbN 978-90-59��-595-8 • € �4,95
pisa, pauline • Het gestolen wijf
iSbN 978-90-59��-6�6-0 • € �0,95
plesman, Albert • Jan Plesman. Een 
vliegende Hollander
iSbN 978-90-59��-509-5 • € 22,95
poel, David de • Het verraad
iSbN 978-90-75323-8�8 • € 9,95
poel, David de • Het vertrek
iSbN 978-90-75323-740 • € 9,95
poel, David de • blauwzeer
iSbN 978-90-59��-445-6 • € �7,95
poort, Karel • Het mantelpakje 
iSbN 978-90-59��-756-3• € �9,95
poortinga, sipco • De braziliaanse 
bruid Over regels en liefde
iSbN 978-90-59��-992-5 • € �7,95
pors, Henk • De Prins van Wieringen
iSbN 978-90-75323-979 • € 9,95

pos, Arie • Het paviljoen van 
porselein
iSbN 978-90-59��-892-4 • € 32,95
post, Willem • Dollars, macht en 
idealen
iSbN 978-90-75323-689 • € �2,45
post, Willem • Keerpunt. Amerika 
voor, op en na 11 september
iSbN 90-59��-042-0 • € �4,95
post, Willem • Het Witte Huis 
Het presidentschap en de verkiezingen 
van 2008
iSbN 978-90-59��-633-7 • € �4,95
post, Willem • obamawereld. 
Wat we van de president kunnen 
verwachten
iSbN 978-90-59��-796-9 • € �2,95
praag, prof.H.M. van •
Joden-haat en zions-haat. Een drama 
in vijf bedrijven 
iSbN 978-90-59��-795-2 • € �8.95
prakke, Bernard • rivaliteit zonder 
einde. Over de gebroeders Karel en 
Gerard van het Reve
iSbN 978-90-59��-642-9 • € �2,95
presser, dr. Jacques • ondergang � en 2 
iSbN 978-90-59��-29�-9 • € 49,95
prick, Harry • een andere 
boudewijn büch
iSbN 978-90-59��-334-3 • € �8,95
prinz, Alois • De bekoring van het 
begin. Het leven van Hermann Hesse
iSbN 978-90-59��-062-5 • € 25,50
puchinger, george • Jonge jaren 
�92�-�945
iSbN 978-90-75323-900 • € 24,95
Raak, Ronald van • Het rijke rooie 
leven. Met voorwoord Jan Marijnissen
iSbN 978-90-59��-�25-7 • € �4,95
Raak, Ronald van / sjaak van der 
Velden (red.) • Socialisten. Mensen 
achter de idealen •
iSbN 978-90-59��-78�-5 • € �4,95
Raak, Ronald van • Woorden in de strijd
iSbN 978-90-59��-637-5 • €�4,95
Rabbani, Mouin / soesman, 
gideon / Diepenbroek, André • 
Neef aan de overkant
iSbN 978-90-59��-�3�-8 • €�9,95
Rabbeljee, Marijke • Kindje van de 
minne
iSbN 978-90-59��-303-9 • € �7,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van
rennes-le-Château Deel �
iSbN 978-90-59��-205-6 • € �9,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van 
rennes-le-Château Deel 2
iSbN 978-90-59��-2�5-5 • € �9,95
Rameijer, Jaap • De geheimen van 
rennes-le-Château Deel 3
iSbN 978-90-59��-508-8 • € �9,95
Rameijer, Jaap • leer mij (de) 
vrouwen kennen
iSbN 978-90-59��-670-2 • € �7,95
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Rameijer, Jaap • Glastonbury en de 
heilige graal
iSbN 978-90-59��-932-� • € �9,95
Reinders, Ank • Nannerl De zus van 
Mozart
iSbN 978-90-59��-879-9 • € �2,95
Reijden, Joop van der • Mijn jaren 
op het Gooise Matras
iSbN 978-90-59��-383-� • € 22,95
Reijmerink, Marcel • alles moet anders
iSbN 90-75323-05-0 • € �6,95
Reijmerink, Marcel e.a. • 
De eeuwige belofte van eldorado
iSbN 90-75323-09-3 • € �6,95
Renard,Véronique • Pantau in india
iSbN 978-90-59��-456-2 • € �6,95
Renders, Hans / Arnoldussen, paul •
Jong in de jaren dertig
iSbN 978-90-59��-246-9 • € �6,95
Rensen, Marleen • lijden aan de tijd. 
Franse intellectuelen in het Interbellum 
iSbN 978-90-59��-744-0 • € 24,95
Rétyi, Andreas von • Skull & bones. 
De geheime macht van Amerika’s elite
iSbN 978-90-59��-5��-8 • € �8,95
Rieschke-Lenfert, Yvonne • 
bijzondere ontmoetingen in frankrijk
iSbN 978-90-59��-689-4 • €�7,95
Rietman, Hélène • De Passant
iSbN 978-90-59��-548-4 • €�7,95
Rifa’i Amal / Ainbinder, Odelia 
• Wij willen beiden hier leven. 
Vriendschap onder vuur in Jeruzalem
iSbN 978-90-59��-3�7-6 • € �6,95
Rijkers, Henk / Lemm, Robert • 
een grote paus
iSbN 978-90-59��-4�8-0 • € �5,50
Rijn, Willem van • een nieuwe weg
iSbN 978-90-59��-394-7 • € �4,95
Roden, Mary van • Kaddiesj. Roman
iSbN 978-90-59��-799-0 • € �8.95 
Roemer, Astrid • Zolang ik leef ben 
ik niet dood
iSbN 978-90-59��-3�9-0 • € 22,95
Roemer, Emile • Tot hier en nu verder
iSbN 978-90-59��-404-3 • € �0,95
Roest, Maarten van der • Nicolas 
Sarkozy
iSbN 978-90-59��-602-3 • € �6,95
Roodt, Evelyn de • onsterfelijke fronten
iSbN 978-90-59��-�22-6 • € 24,95
Roosmalen, Marcel van • De Pimmels
iSbN 978-90-59��-256-8 • € �4,95
Roosmalen, Marcel van • op pad 
met Pim
iSbN 978-90-59��-070-0 • € �4,95
Roosmalen, Marcel van • op 
campagne met oranje
iSbN 978-90-59��-469-2 • € �2,95
Rooyen, Jules van • De mond voorbij 
gepraat. Godsdienst, samenlevingen, 
cultuur, ethiek en politiek
iSbN 978-90-59��-039-7 • € �9,95
Ros, Martin • bloednacht Mayerling 
�889-�945
iSbN 978-90-59��-236-0 • € �6,95

Ros, Martin • Herinneringen aan 
mijn rijke roomse Jeugd
iSbN 978-90-59��-079-3 • € �5,-
Ros, Martin • een vergeten oorlog. 
Polen-Rusland 1920
iSbN 978-90-59��-248-3 • € �2,50
Ros, Martin • elisabeth. Leven en 
dood van Sisi
iSbN 978-90-59��-�40-0 • € �9,95
Ros, Martin • Vuurnacht Haïti 
iSbN 978-90-59��-967-3 • € 2�,95
Ross, tomas • Take Care! • 
iSbN 90-59��-480-9 • € �2,95
Rozendaal, simon • Het is mijn lijf 
Een nieuwe revolutie: Patient Power
iSbN 978-90-59��-�43-� • € �4,95 
Rozendaal, simon • een vreemde 
ziekte. Patienten over sikkelcelziekte 
en thalassemie
iSbN 978-90-59��-624-5 • € �2,95
Ruben, Barry / Küntzel, Matthias 
e.a. • iran. zie: CiDi informatiereeks
Ruding, Onno • Markt en Moraal 
Edmund Burkelezing III
iSbN 978-90-59��-378-7 • € 9,95
Ruig, Rob de • Theodor lessing
iSbN 978-90-59��-820-� • € �7.95
Rutting, Raymond / groeneveld,
Johan • Tussen twaalf en twee
iSbN 90-75323-54-9 • € �9,95
Ruijs, paul • Wij zien u wel in de 
rechtszaal
iSbN 978-90-59��-0��-3 • € �9,95
Ruijs, paul • Medische missers, 
juridisch gesjoemel
iSbN 978-90-59��-628-3 • € �9,95
sakkers, Hans • enigma en de strijd 
om de Westerschelde Het falen van de 
geallieerde opmars in september 1944
iSbN 978-90-59��-00�-� • € 22,95
samson, sigbert • De toekomst 
wordt anders
iSbN 978-90-59��-753-2 • €�8,95
santosh, D. • op de keien
iSbN 978-90-59��-692-4 • € �7,95
saraber, pierre • Daar zijn de Polen! 
Op zoek naar een betere toekomst 
iSbN 978-90-59��-807-2 • € �6,95
Schaik,ad van • Sri lanka Een 
dictionnaire amoureux 
iSbN 978-94-6�53-0��0 • € �7,95
schalekamp, Jean • Van een eiland 
kun je niet vluchten
iSbN 90-75323-45-X • € �6,95
scheer, Arnold-Jan • Wild Geraas. 
Mijn wonderlijke reizen met 
Sinterklaas en Kerstman.
iSbN 978-90-59��-90�-7 • € �9,95
schermerhorn-Bendeler, Maja • 
oorlog vanaf de zijlijn
iSbN 978-90-59��-592-7 • € �4,95
schilders, Ed • Het rijke roomse lezen
iSbN 90-75323-�5-8 • € �2,45
schmitz, Jacques • Ver paradijs
iSbN 90-75323-40-9 • € �4,95

scholtens, gijs • Taskforce Uruzgan
iSbN 978-90-59��-62�-4 • € �9,95
schortinghuis-sprangers, Addy • Te 
weinig tijd voor elkaar?
iSbN 978-90-59��-243-8 • € �5,95
schuhmacher, peter • De zaak aernout
iSbN 978-90-59��-897-3 • € �8,95 
schurgers, Jan • De ondoorgrondelijke 
wegen naar Popayan
iSbN 978-90-59��-8�9-5 • € �6,95
schutten, Anne-Mieke • ‘Geef mij 
maar een slappe whisky’, freddy 
Heineken. Een biografische schets
iSbN 978-90-59��-435-7 • € �4,95
schutten, Anne-Mieke • Stiefen en exen 
iSbN 978-90-59��-709-9 • € �4,95
schuurman, Barend • J.S. bach 
Matthäus Passion
iSbN 978-90-59��-7�6-7 • € �6,95
schuurman Victoria • De kus van 
God en andere kerstverhalen
iSbN 978-90-59��-9�8-5 • € �4,95
scruton, Roger • De betekenis 
van het Conservatisme. Edmund 
Burkelezing-1
iSbN 978-90-59��-02�-2 • € 9,95
shabahzi, Nikita • aardappeleters
& allochtonen
iSbN 978-90-59��-450-0 • € �4,95
shakespeare, William • Hamlet. 
Vertaald, ingeleid en geannoteerd door 
Willem J. Ouweneel
iSbN 978-90-59��-348-0 • € 22,95
siebelt, peter • econostra. Het 
netwerk achter Volkert van der Graaf
iSbN 978-690-59��-287-2 • € 22,-
siebelt, peter • rara, wie ben ik
iSbN 978-90-59��-099-� • € �7,50
siebelt, peter • Mabel. ‘Koninklijk’ 
Bal Masqué
iSbN 978-90-59��-329-9 • € �9,95
siebelt, peter • De Vierde Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-490-6 • €22,95
siebelt, peter • Vissers in troebel water
iSbN 978-90-59��-��4-� • € 9,95
siebelt, peter • Sinistra. Politieke 
maffiosi op Haags, provinciaal en 
gemeentelijk niveau.
iSbN 978-90-59��-525-5 • € �7,95
sigmund, Anna Maria • Walkuren 
van het Derde rijk. De vrouwen van 
de nazi’s
iSbN 978-90-59��-034-2 • € 24,95
simons, Dré • Gevangen in zijn 
eigen geest 
iSbN 978-90-59��-656-6 • € �8,95
sizoo, Hans • De verspreiding van 
een abuis
iSbN 978-90-59��-859-� • € 27,50
slok, Job • ik vind uw brieven 
bijzonder nuttig. Darwins brieven 
aan Nederlandse tijdgenoten 
iSbN 978-90-59��-828-7• € �8,95
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slok, Job • Darwin. Biografie
iSbN 978-90-59��-857-7 • € �6,95
slootweg, timo • bij tijd en wijle
iSbN 978-90-59��-459-3 • € �6,95
sluijs, Evert van der • Vanavond wil 
ik wel vrijen, Jan 
iSbN 978-90-59��-780-8 • € �8,95
smelik, Karel A.D. • De Protocollen 
van de Wijzen van Zion
iSbN 978-90-59��-403-6 • € �7,95
smit, Reint Jan • epos europa 
Europese Canon- momenten die 
beslissend waren voor ons continent 
iSbN 978-90-59��-752-5 • € 24,95 
smulders, Jan • De ware Graal en 
zijn valse hoeders
iSbN 978-90-59��-30�-5 • € �7,95
snijders, Arjan • ‘Herinnert u zich 
deze nog?’ 30 jaar ups en downs van 
Veronica
iSbN 978-90-59��-405-0 • € 34,95
soesan, simon • Patatje vrede
iSbN 978-90-59��-533-0 • € �7,95
soest, Aaldert van • oorlog op 
afstand zie: CiDi –informatiereeks
son, Wil van • bijten in beton
iSbN 978-90-59��-923-9 • € �8,95
soukup, Uwe • ik ben nu eenmaal 
Duitser Sebastian Haffner
iSbN 978-90-59��-088-5 • € 26,-
spinhoven, Marian • Niet te 
geloven. Ex-priester Eugène Guljé 
over de oorlog, moord op zijn vader, de 
kerk, drugs, geloof en geluk
iSbN 978-90-59��-57�-2 • € �6,95
stahlecker, Adrian • franco en de 
Spaanse monarchie
iSbN 978-90-59��-80�-0 • € �9,95
stahlecker, Adrian • Hildegard 
Knef. Een ster Een tijdperk
iSbN 978-90-59��-476-0 • € 25,-
stahlecker, Adrian • Goebbels’ 
droomfabrieken
iSbN 978-90-59��-298-8 • € 24,95
stahlecker, Adrian • een liefde 
tussen oorlog en vrede
iSbN 978-90-59��-2��-7 • € 22,95
stahlecker, Adrian • Schilderswijk 
en Society
iSbN 978-90-59��-49�-3 • € 24,95
stahlecker, Adrian • De Muze ine Veen
iSbN 978-90-59��-304-6 • € 24,95
stahlecker, Adrian • romy
Schneider. Een leven vol triomfen en 
tragedies
iSbN 978-90-59��-�65-3 • € 24,95
stahlecker, Adrian • Stijliconen en
idolen. Film & Mode
iSbN 978-90-59��-598-9 • € 25,95
stahlecker, Adrian • Nederlandse 
acteurs in de Weimarrepubliek en 
Nazi-Duitsland.
iSbN 978-90-59��-665-8 • € 22,95

stahlecker, Adrian • Hollywood 
Giganten. Joodse immigranten en de 
Amerikaanse film 
iSbN 978-90-59��-749-5 • € 22,95 
stahlecker, Adrian • Het andere 
Hollywood. Gays, Lesbo’s en Bi’s in 
de filmstad 
iSbN 978-90-59��-930-7 • € 22,95 
stahlecker, Adrian • intriges en 
schandalen aan het Spaanse hof 
iSbN 978-90-59��-830-0 • € 24,95
stahlecker, Adrian • roman Polanski
iSbN 978-90-59��-936-9 • € 22,95 
Stahlecker, Adrian • Franco en de 
Spaanse monarchie
ISBN 978-90-5911-801-1 • € �9,95
staller, Jack / Boven, graddy 
• Nederlandse geschiedenis in 
potlood. Tekeningen van Jack Staller 
iSbN 978-90-59��-964-2 • € 27,95 
stam, Arthur • De CPN en haar 
buitenlandse kameraden
iSbN 978-90-59��-206-3 • € 32,-
stam, Arthur • The Diplomacy of 
the New order
iSbN 978-90-59��-436-4 • € �2,50 
stam, Arthur • Trotzki
iSbN 978-90-59��-45�-7 • € �6,95
stein, george H. • De Waffen SS
iSbN 978-90-59��-705-� • € 26,95
steiner, Bram • De toekomst van de 
mensheid op aarde
iSbN 978-90-59��-85�-5 • € �9,95
stelt, Nataschja van der • Verdriet 
zonder tranen. De Puttense moordzaak
iSbN 978-90-59��-658-0 • € �2,95
straten, Hans van • Hermans, zijn 
tijd-zijn werk-zijn leven
iSbN 90-75323-62-X • € 37,95
strindberg, August • 
Huwelijksverhalen
iSbN 978-90-59��-097-7 • € �6,95
stuivenga, Marcel • iers niemandsland
iSbN 978-90-59��-350-3 • € 24,95
suurenbroek, Martijn • 
labouchère’s laatste vriend
iSbN 978-90-59��-568-2 • € �9,95
talens, Egbert • een bijzondere 
relatie. Het conflict Israël-Palestina
nader bekeken 1897-1993
iSbN 978-90-59��-222-3 • € 32,-
terwisscha van scheltinga, 
gerard • bloedkoraal. Met de 1e 
mariniersdivisie op Guadalcanal, 
Cape Gloucester, Pelleliu en Okinawa
iSbN 978-90-59��-978-9 • € �9,95
terwisscha van scheltinga, gerard • 
Trouw zonder eer. Het gewelddadige 
leven van een SS-officier
iSbN 978-90-59��-664-� • € 29,95
tetteroo, pater tom O.F.M e.a. • 
Dagboek op toiletpapier
iSbN 978-90-59��-335-0 • € �4,95

Theobald, Theo • Succesvaders
iSbN 978-90-59��-646-7 • € �4,95
Thomassen, Jean • Zwendel in de 
kunst-en antiekhandel
iSbN 978-90-59��-285-8 • € 24,95
Thomassen, Jean • evangelie van 
het kwaad
iSbN 978-90-59��-556-9 • € �9,95
Thomassen, Jean • egypte eerder en 
anders. Mysteries uit de oudheid
iSbN 978-90-59��-575-0 • € 24,95
Thomassen, Jean • Smeerlappen in 
de kunst
iSbN 978-90-59��-599-6 • € 24,95
Thomassen, Jean • Muziek van 
de duivel! Jazz, Blues, Rock ’n Roll 
en Punk
iSbN 978-90-59��-708-2 • € 24,95
Thomassen, Jean • Mediums en 
andere fenomenen 
iSbN 978-90-59��-75�-8 • € 22,95 
Thomassen, Jean • Was adam een 
gorilla? Waarheid en legende rond 
onze oorsprong
iSbN 978-90-59��-929-� • € 2�,95
Thomassen, Jean • Kanttekeningen 
bij de Holocaust 
iSbN 978-90-59��-696-2 • €�9,95
Thomasse, Jean, Veen, ine Veen • 
Dierenbescherming of dierenleed 
z.o. Veen, ine
Thurlings, Bert • Wie schiep 
egypte? De verborgen geheimen van 
de farao’s
iSbN 978-90-59��-5�2-5 • € 24,95
Thurlings, Bert • Wie hielp de mens? 
Een andere kijk op onze geschiedenis
iSbN 978-90-59��-627-6 • € 24,95
Thurlings, Bert • De verborgen 
geheimen van de mensheid. Set van 
twee boeken (Wie hielp de mens? en 
Wie schiep egypte?)
iSbN 978-90-59��-773-0 • € 29,95
tiesema, Bob • eilanders 
iSbN 978-90-59��-920-8 • € �8,95
tiggelen, Martijn van • De 
bevrijding van Steenbergen of 
Scherven van een spiegel
iSbN 978-90-59��-596-5 • € �6,95
tiggelen, Martijn van • De horizont 
en de blauwe hemel
iSbN 978-90-59��-600-9 • € �4,95
tiggelen, Martijn van • Geheimen 
en gevaren
iSbN 978-90-59��-906-2 • € �8,95
tongeren, Alda van • De windstille 
schuur
iSbN 978-90-59��-203-2 • € �4,95
toonen, Elbert • De russische 
tragedie onder Gorbatsjov en Jeltsin
iSbN 978-90-59��-320-6 • € 27,95
toonen, Elbert • Poetin
iSbN 978-90-59��-22�-6 • € �6,95
toonen, Elbert • Stalin
iSbN 978-90-59��-44�-8 • € �6,95



aSPeKt foNDSliJST NaJaar 20�0

��7
> zie ook: English editions

toorn, Margriet van den • Het 
verhaal van mijn moeder Sebelia
iSbN 978-90-59��-745-7 • € �8,95
tricht, Coen van • Het schimmenrijk 
van W.f. Hermans
iSbN 978-90-59��-560-6 • €�2,95
tricht, Coen van • De ondergrondse
iSbN 978-90-59��-662-7 • € �9,95
tricht, Coen van • De Koude 
oorlog
iSbN 978-90-59��-783-9 • € 24,95
trolsky tymen • Het einde van de 
eeuwigheid
iSbN 90-75323-9�-3 • € 24,95
trolsky, tymen • De Klimmer
iSbN 978-90-59��-046-5 • € �6,95
trolsky, tymen • Karl Marx 
Universiteit Roman van een revolte 
iSbN 978-90-59��-902-4 • € 22,95
tromp, Bart • Verraad op de
balkan. Een kroniek
iSbN 978-90-75323-�46 • € �6,95
tromp, Bart • Tegen het vergeten
iSbN 978-90-75323-238 • € �6,95
tromp, Bart • Karl Marx
iSbN 978-90-59��-�80-6 • € �7,95
trotzky, Leon • Stalin. Een biografie
iSbN 978-90-59��-278-0 • € 27,95
tudjan, Branimir • Krav Maga for life
iSbN 978-90-59��-928-4 • € �7,95
tulkens, Ria • Mijn vriendjes de 
dieren 
iSbN 978-90-59��-779-2 • € �4,95
Üngör, Uður Ümit • Vervolging, 
onteigening en vernietiging. 
De deportatie van Ottomaanse
Armeniërs tijdens de Eerste 
Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-535-4 • € �4,95
Vaanholt, Marleen te • Mijn pad 
van evolutie
iSbN 978-90-59��-629-0 • € �7,95
Vaartjes, gé • Herman de Man. Een 
biografie
iSbN 978-90-75323-4�2 • € 32,95
Vaessen, Henk • Stille finale
iSbN 978-90-59��-496-8 • € �9,95
Vaessen, Henk • Piel de heilige
iSbN 978-90-59��-530-9 • € �7,95
Vaessen, Henk • Herfstlicht
iSbN 978-90-59��-740-2 • € �2,95
Valk, Arno van der • Hermans. Het 
grootste gelijk buiten Nederland
iSbN 978-90-59��-048-9 • € �7,50
Valk, Arno van der • 
De calvinistische voyeur. Jan Wolkers 
in Zweden
iSbN 978-90-59��-�03-5 • € �7,50
Vandamme, Bart • De snelste mens 
ter wereld
iSbN 978-90-59��-860-7 • € �9,95
Vanvugt, Ewald • Cynthia en haar 
grote liefde
iSbN 978-90-59��-457-9 • € �6,95

Vanvugt, Ewald • Zwartboek van 
Nederland overzee. Wat iedere 
Nederlander moet weten
iSbN 978-90-59��-052-6 • € 27,95
Vanvugt, Ewald • roofgoed
iSbN 978-90-59��-9�4-7 • € 27,95
Vanvugt, Ewald • Weerzien met 
lucine. Een dag-en nachtboek uit de 
Stille Zuidzee
iSbN 978-90-59��-255-� • € �6,95
Vanvugt, Ewald • De bewondering
iSbN 978-90-59��-67�-9 • € �7,95
Vastrick, Jan Chr. • een schijn van 
vooruitgang. Moraal en praktijk 
achter de vrije markt
iSbN 978-90-59��-654-2 • € �6,95
Veen, ine • Moord ‘namens de 
Kroon’? Het ultieme leven van Pim 
Fortuyn
iSbN 978-90-59��-554-5 • € 24,95
Veen, ine • bedrog om de kroon Het 
geheim van Juliana en Beatrix
iSbN 978-90-59��-996-3 • € �9,95
Veen, ine • alarm, u wordt 
vergiftigd 
iSbN 978-90-59��-739-6 • € 24,95 
Veen, ine • Kasteel Slottania
iSbN 978-90-59��-607-8 • € 24,95
Veen, ine • een vreemde op het kasteel
iSbN 978-90-59��-784-6 • € �9,95
Veen, ine • Verloren verleden
iSbN 978-90-59��-998-7 • € �9,95
Veen, ine, ? Thomassen Jean • 
Dierenbescherming of dierenleed
iSbN 978-90-59��-69�-7 • €�8,95
Veen, Koert ter • athos, 
monnikeneiland
iSbN 978-90-59��-024-3 • € �2,95
Veen, Koert ter • Van lammeren 
naar leeuwen. Over de opkomst van 
het christendom
iSbN 978-90-59��-�78-3 • € 24,95
Veen, Koert ter • Protestants
fundamentalisme in het Groningse faan
iSbN 978-90-59��-082-3 • € 22,95
Veen, Koert ter • De tempeliers
iSbN 978-90-75323-894 • € 24,95
Veen, Koert ter • De Heilige Graal
iSbN 978-90-59��-46�-6 • € �6,95
Veld, Hans in ‘t • Chronisch depressief?
iSbN 978-90-59��-390-9 • € �6,95
Veld, J./ Vliet, L. van der • 
Versteend verdriet. Symbolen en 
gedichten op grafstenen
iSbN 978-90-59��-084-7 • € �7,-
Veldman, Hans • De perschef als 
biograaf
iSbN 978-90-75323-962 • € 22,95
Veldman, Hans • De strijd om het 
Witte Huis.
iSbN 978-90-59��-537-8 • € �7,95
Veldman, Hans • John f. Kennedy 
De geschiedenis van een imago
iSbN 978-90-59��-862-� • € �6,95

Veldman, Hans • De amerikaanse
keizer, John McCain
iSbN 978-90-59��-7�3-6 • € �2,95
Veldman, Hans / parlevliet, Theo 
• Spierballentaal en cowboylaarzen. 
Reagan, Bush 1 en Bush II in 
de context van het Amerikaanse 
conservatisme
iSbN 978-90-59��-446-3 • € �7,50
Velthoven, paul van • raymond
aron. Het verantwoorde engagement
iSbN 978-90-59��-492-0 • € 24,95
Verbruggen, René • Verminnen
iSbN 978-90-59��-76�-7 • € �9,95
Verhey, Anton • Van babylon 
tot bagdad. De infanterist door de 
Eeuwen heen •
iSbN 978-90-59��-742-6 • € 24,95
Verhey, Anton • Taferelen uit de 
geschiedenis
iSbN 978-90-59��-865-2 • € 27,95 
Verhoef, C.E.H.J. • De slag om de 
Ginkelse heide
iSbN 978-90-59��-060-� • € �4,95
Verhoef, C.E.H.J. • Nieuwpoort �600 
iSbN 978-90-75323-863 • € �9,95
Verhoeven, H.C.M. • Darwins derde dag
iSbN 978-90-59��-757-0 • € �4,95
Verkijk, Dick • Die slappe 
Nederlanders. Of viel het toch wel 
mee in 1940-1945?
iSbN 978-90-59��-030-4 • € �2,45
Verkijk, Dick • Van pantservuist tot 
pantservest
iSbN 90-75323-20-4 • € 24,95
Verkijk, Dick • De Sinterklaas razzia 
van �944
iSbN 978-90-59��-279-7 • € 22,95
Verkijk, Dick • Harry Mulisch. Fel 
anti-nazi. Maar sinds wanneer?
iSbN 978-90-59��-263-6 • € 9,95
Verkijk, Dick • bertje was zo’n lief 
jongetje. De tragische ondergang van
de familie Sanders
iSbN 978-90-59��-5705 • € �7,95
Vermaat, Emerson • ‘Het is
allemaal de schuld van Joden en 
amerikanen’
iSbN 90-59��-406-X • € �4,95
Vermaat, Emerson • Misdaad, 
migratie en cultuur
iSbN 978-90-59��-�50-9 • € 24,95
Vermaat, Emerson • De dodelijke 
planning van al Qaida
iSbN 978-90-59��-23�-5 • € 22,95
Vermaat, Emerson • De Hofstad-
groep. Portret van een radicaal 
islamitisch netwerk
iSbN 978-90-59��-292-6 • € �3,95
Vermaat, Emerson • Nederlandse 
Jihad 
iSbN 978-90-59��-�04-2 • € 22,95
Vermaat, Emerson • 
De evangelische omroep. 
Ontstaans-geschiedenis
iSbN 978-90-59��-547-7 • € �5,95
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Vermaat, Emerson • Het 
ribbentrop-Molotov pact
iSbN 978-90-59��-805-8 • € �9,95 
Vermaat, Emerson • Nazi’s, 
communisten en islamisten. 
Opmerkelijke allianties tussen extremisten
iSbN 978-90-59��-72�-� • € �9,95
Vermaat, Emerson • Heinrich 
Himmler en de cultus van de dood
iSbN 978-90-59��-95�-2 • € 22,95
Vermeeren, Marc • De jeugd van 
adolf Hitler �889-�907. En zijn 
familie en voorouders
iSbN 978-90-59��-606-� • € 25,95
Vermeeren, Marc • adolf Hitler. 
Zwerver, Soldaat, Politicus (1908-1923)
iSbN 978-90-59��-8�4-0 • € 24,95
Verrier, Nancy • afgestaan
iSbN 978-90-59��-544-6 • € �8,95
Verstraete, pieter Jan • ‘Trouw en 
Dietsch’. Vlaamse leiders en hun 
collaboratie
iSbN 978-90-59��-�33-2 • € �9,95
Verstraete, pieter Jan • Joris van Severen
iSbN 978-90-59��-893-5 • € �6,95
Verstraet, pieter Jan • le beau léon/ 
léon Degrelle
iSbN 978-90-59��802-7 • € �8,95
Verwer, Renzo • bobby fischer voor 
beginners
iSbN 978-90-59��-706-8 • € ��,95
Verweij, Herman • Het pad van 
verdwalen. Verslag van een voetreis 
naar Rome
iSbN 978-90-59��-542-2 • € �5,95
Verweij, Herman • een reis is nooit 
gelopen
iSbN 978-90-59��-880-5 • € �7,95
Verweij, Marcel • De remedie van 
epicurus
iSbN 978-90-59��-908-6 • € �7,95
Vestdijk, Mieke • Mieke kiest Simon
iSbN 90-680�-608-3 • € �6,95
Viëtor, Nelleke • De schim van Daniël
iSbN 978-90-59��-2�3-� • € �7,95
Viëtor, Nelleke • een nieuw huis
iSbN 978-90-59��-682-5 • € �4,95
Viëtor, Nelleke • Kwaad 
iSbN 978-90-59��-900-0 • € �4,95
Viëtor, Nelleke • De val
iSbN 978-90-59��-442-5 • €�4,95
Vossius • oneigentijds
iSbN 978-90-59��-958-� • € 22,95
Vries, Rindert de • Jacqueline Asfalt 
in de hemel
iSbN 978-90-59��-657-3 • € �6,95
Vries, Camiel de / Heus, Hanna de 
• Het anti-kind boek
iSbN 978-90-59��-555-2 • € �4,95
Vugs, Reinold • influenza
iSbN 978-90-75323-726 • € �6,95
Vugs, Reinold • in veel huizen 
wordt gerouwd. De Spaanse griep in 
Nederland
iSbN 978-90-59��-08�-6 • € �5,50

Vugs, Reinold • operatie 
‘Sneeuwvlok’
iSbN 978-90-59��-270-4 • € �4,95
Vugt, Arno van • Monogamie is 
voor mietjes 
iSbN 978-90-59��-755-6 • € �2,95
Waard, F. de • over tweelingen 
gesproken
iSbN 978-90-75323-849 • € �9,95
Walenkamp, Hans • Wat heet 
geslaagd. Adopties zoals ze bedoeld zijn
iSbN 978-90-59��-997-0 • € �8,95
Walburgh schmidt, Haks • Het 
dertiende peloton
iSbN 978-90-59��-340-4 • € 24,95
Wapperom, Hugo • De spinvlieg
iSbN 978-90-59��-676-4 • € �7,95
Wehr, gerhard • Kabbala
iSbN 978-90-59��-24�-4 • € �4,95
Weissensteiner, Friedrich •
beroemde zelfmoorden
iSbN 978-90-59��-306-3 • € 27,95
Wellinghoff, Karel • De goede 
mensen en de honden van God
iSbN 978-90-59��-884-3 • € �9,95
Wellinghoff, Karel • onthaasten per 
brommobiel
iSbN 978-90-59��-488-3 • €�8,95
Weltevreden, Henk • levensvlagen. 
Radio columns
iSbN 978-90-75323-�39 • € 6,95
Werkhoven, Joek van • Hoe zit dat? 
Dat zit zo!
iSbN 978-90-59��-875-� • € 6�,95
Wessels, Marije en Merel • Met 
begerig oog
iSbN 978-90-59��-355-8 • € �2,95
Westgeest, paul • Het Groot
Teringboek
iSbN 978-90-59��-520-0 • € �4,95
Wielaert, Jeroen • Pijn en glorie van 
de polder. Hollandse wieler-legenden
iSbN 978-90-59��-043-4 • € �6,95
Wielaert, Jeroen • bar-Tabac-le 
Sport 
iSbN 978-90-59��-�42-4 • € �6,95
Wieringa, Feije • Vrije Val 
iSbN 978-90-59��-837-9 • € �6,95
Wijvekate, Maren L. • Positieve 
wendingen in je leven
iSbN 90-59��-330-5 • € �9,95
Willems, Raf • Van bensemann tot
beckenbauer. De verborgen
geschiedenis van het Duitse voetbal.
iSbN 978-90-59��-393-0 • € �7,95
Winkelman, Carol • Zwanger na 
je 30-ste 
iSbN 978-90-59��-25�-3 • € �9,95
Witte, Arjan • oswald Spengler
iSbN 978-90-59��-667-2 • € �7,95
Wolters-Van trigt, inge / Visser, 
tom • Duizend dagen indië
iSbN 978-90-59��-5�3-2 • € 24,95
Zaal, Wim • De buitenbeentjes
iSbN 978-90-75323-047 • € �6,95

Zaal, Wim • De vuist van de paus
iSbN 978-90-75323-078 • € �6,95
Zaal, Wim • Gods onkruid
Nederlandse sekten en messiassen
iSbN 978-90-59��-�98-� • € �4,95
Zaal, Wim • een tik van italië
iSbN 978-90-75323-429 • € �4,95
Zaal, Wim • Jan Toorop. Zijn leven, 
zijn werk, zijn tijd.
iSbN 978-90-59��-�55-4 • € �9,95
Zaal, Wim • Zestig jaar in de beschaving
iSbN 978-90-59��-085-4 • € �6,95
Zaal, Wim • rome een religieuze gids
iSbN 978-90-59��-358-9 • € �8,95
Zaal, Wim • Moord in het Vaticaan. 
De mooiste verhalen over Rome.
iSbN 978-90-59��-282-7 • € �6,95
Zaal, Wim • God en Zoon
iSbN 978-90-59��-425-8 • € �6,95
Zaal, Wim • Kaspar Hauser
iSbN 978-90-59��-634-4 • € �4,95
Zaal, Wim • Valsheid in geschriften. 
Literaire vervalsingen en mystificaties 
iSbN 978-90-59��-763-� • € �9,95
Zandvliet, Diny • De dame met de 
paarse hoed
iSbN 978-90-59��-9�5-4 • € �6,95
Zanetti, Franco • een bruid voor 
frankenstein
iSbN 978-94-6�53-0�0-3 • €�8,95
Zdral, Wolfgang • De Hitlers. De 
onbekende familie van de Führer
iSbN 978-90-59��-432-6 • € �9,95
Zee, Nanda van der • De herfst van 
een voyeur
iSbN 978-90-59��-0�4-4 • € 9,95
Zee, Nanda van der • De 
kamergenoot van anne frank
iSbN 978-90-59��-025-0 • € �2,45
Zee, Nanda van der • Jacques 
Presser. Het gelijk van de twijfel
iSbN 978-90-59��-055-7 • € 24,95
Zee, Nanda van der • De Trein
iSbN 978-90-59��-347-3 • € �2,95
Zee, Nanda van der • Weg met de 
huisarts?
iSbN 978-90-59��-047-2 • € �2,45
Zee, Nanda van der • Westerbork
iSbN 978-90-59��-225-4 • € �4,95
Zee, Nanda van der • Het begrijpen
iSbN 978-90-59��-494-4 • € ��,95
Zee, Nanda van der • om erger 
te voorkomen. De voorbereiding en 
uitvoering van de vernietiging van 
het Nederlandse jodendom tijdens de 
Tweede Wereldoorlog
iSbN 978-90-59��-465-4 • € 22,95
Zee, Nanda van der, prof. Dr. Bob 
smalhout • Gesprekken in de middag
iSbN 978-90-59��-730-3 • € �6,95
Zena, Alexander • De mens, het 
complot van een duo-energie
iSbN 978-90-59��-849-2 • € 24,95
Zonneveld, Willem • Defileren, 
ontrijden
iSbN 978-90-59��-924-6 • € �9,95
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Zwart, p.J. • Het kwaad straft zichzelf
iSbN 978-90-59��-803-4 • € �5,95

Diversen

• 2� schrijvers • 2 historische 
batverhalen
iSbN 978-90-59��-380-2 • € �4,95
• De Zwarte Hand no.i, door:
Nolen, Ankie / pierik, perry / Ros, 
Martin / Kip, gerbrand (red.)
iSbN 978-90-59��-448-7 • € �2,50
pierik, perry / Ros, Martin / Kip, 
gerbrand (red.) • De Zwarte Hand 
no.ii
iSbN 90-59��-322-5 • 978-90-
59��-322-0 • € �2,50

english editions
Bakker, geeri • The adoption 
handbook
iSbN 978-90-59��-3�5-2 • € �9,95
Brongers, E.H. Lieutenant-colonel •
The battle for The Hague �940.
iSbN 978-90-59��-307-7 • € 24,95
Carotta, Francesco • Jesus was Caesar
iSbN 978-90-59��-396-� • € 32,-
Doorn, p.A. van • How to save our 
World. The ultimate spiritual society 
iSbN 978-90-59��-870-6 • € �8,95
Kursietis, Andries J. • The
Wehrmacht at War �939-�945. The 
Units and Commanders of the German 
Ground Forces during World War II
iSbN 978-90-75323-382 • € 27,95
Luijten, Dr. Jan • Canada and 
Noord-brabant. An Eternal Bond
iSbN 978-90-59��-07�-7 • € �4,95
Marácz, Dr. L.K. • Hungarian 
revival. Political Reflection on 
Central Europe
iSbN 978-90-75323-��5 • € 22,95
pierik, perry • Hungary �944-�945. 
The Forgotten Tragedy
iSbN 978-90-75323-�08 • € 22,95
pierik, perry • from leningrad to berlin
iSbN 978-90-59��-004-5 • € 27,95
pierik, perry • Tannenberg. Erich 
Ludendorff and the Defence of the 
Eastern German Border in 1914
iSbN 978-90-59��-�06-6 • € �2,50
poortman, iJ Editor • The
increasing role of Nutricion
and Genomics in the Prevention and 
Management of Disease
iSbN 978-90-59��-407-4 • € �7,50
Rozendaal, simon • it’s My life. A 
new revolution: Patient Power
iSbN 978-90-59��-538-5 • € �6,-
somerwil-Ayrton, Katie • The train 
that disappeared into history. The 
Berlin-to-Bagdad Railway and how it 
led to the Great War
iSbN 978-90-59��-573-6 • € 24,95

stam, Arthur • The Diplomacy of 
the New order. The Foreign Policy of 
Japan, Germany and Italy: 1931-1945
iSbN 978-90-59��-436-4 • € �2,50
Veen, Koert ter • The Templars
iSbN 978-90-59��-374-9 • € �9,95
Vaessen, Henk • Silent final
iSbN 978-90-59��-839-3 • € �9,95
Verhoef, C.E.H.J. • The battle for 
Ginkel Heath near ede, �7 and �8 
September �944
iSbN 978-90-59��-386-2 • € �4,95
Walburgh, schmid, Haks • No 
return flight
iSbN 978-90-59��-88�-2 • € 24,95
Zee, Nanda van der • The
roommate of anne frank.
iSbN 978-90-59��-096-0 • € �3,50

DVD
Rolleman, Herman (samensteller)
De verdediging van de Ginkelse 
Heide
iSbN 978-90-59��-9�6-� • € �6,95




